
Swarzędz: Remont świetlicy wiejskiej w Uzarzewie - Zadanie nr 1 (część I zamówienia): Remont 
dachu budynku, Zadanie nr 2 (część II zamówienia): Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
drobne roboty remontowe.
Numer ogłoszenia: 150463 - 2008; data zamieszczenia: 04.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 
000, fax (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w Uzarzewie - 
Zadanie nr 1 (część I zamówienia): Remont dachu budynku, Zadanie nr 2 (część II zamówienia): Wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz drobne roboty remontowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 remont dachu CPV: 
45.26.11.00-5, 45.26.10.00-4, 45.26.14.10-1, 45.45.30.00-7, 45.26.19.10-6, 45.26.21.10-5, 45.26.21.20-8. 
Prace rozbiórkowe - wyburzenia W związku z projektowanym remontem dachu należy wykonać następujące 
prace rozbiórkowe: rozbiórka pokrycia z dachówki, rozebranie obróbek blacharskich,okapów,kołnierzy,gzymsów 
itp. z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 
łat do 24 cm, rozebranie rynien i rur spustowych z tworzywa sztucznego nie nadających się do użytku, 
częściowa rozbiórka desek podbitki dachu, rozebranie części instalacji odgromowej, rozebranie części boazerii z 
listew drewnianych pod połacią dachu, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi. Prace 
remontowo - budowlane Przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych prac związanych z wykonaniem 
pokrycia należy dokonać dokładnych oględzin całości konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca 
niedostępne od strony poddasza przed rozbiórką pokrycia (zwłaszcza miejsca przy oknach połaciowych, końce 
krokwi oraz zabudowane krokwie itp.), a w razie potrzeby, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonanie 
niezbędnej wymiany i naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji. Ewentualne skorodowane powierzchnie 
elementów drewnianych usunąć poprzez ociosanie siekierą, a następnie : - zaimpregnować konstrukcję dachu 
środkami przeciw owadom i grzybom domowym oraz zabezpieczającymi do 1 stopnia palności (NRO) np. 
OGNIOCHRON, INTOX POŻ. lub FOBOS M-4, - uzupełnić lub wymienić elementy drewniane, - uszkodzone 
elementy drewnianej konstrukcji (końce krokwi, murłat, słupów). Do wszystkich robót zastosować drewno 
zaimpregnowane preparatami zabezpieczającymi przed owadami i grzybami domowymi oraz zabezpieczającymi 
do 1 stopnia palności (NRO). Całość prac związanych z odtworzeniem instalacji odgromowej należy wykonać 
zgodnie z normą PN-IEC 61024-2. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji, uziemienia i 
ciągłości przewodów odprowadzających. Rezystancja zwodów nie powinna przekroczyć 20 omów dla każdego 
złącza po rozpięciu instalacji, a ciągłość przewodów każdy z każdym 5 omów . Po wykonaniu prac należy 
skontrolować: -naciągi zwodów odprowadzających -ułożenie zwodów na dachach -mocowanie uchwytów 
-konserwację połączeń -konserwację bednarki uziemiającej -wyniki pomiarów rezystancji uziemienia Odbiorowi 
podlega poprawność wykonanej instalacji zgodnie z projektem instalacji odgromowej oraz wyniki pomiarów 
zakończone protokołem z badań. W związku z projektowanym remontem budynku należy wykonać następujące 
prace budowlane: 1.ołacenie polaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy nasyconej, 
2.pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną falistą na łatach , 3.wykonanie obróbek blacharskich z blachy 
powlekanej, 4.częściowa wymiana rynien dachowych półokrągłch o średnicy 12cm i rur spustowych o średnicy 
10 cm, a.częściowa wymiana, uzupełnienie oraz pomalowanie boazerii z listew drewnianych pod połacią dachu, 
b.odtworzenie instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonać pomiary (pomiary muszą 
dać wynik pozytywny). Na czas realizacji robót należy zabezpieczyć budynek przed zamakaniem stosując folię, 
którą po wykonaniu robót należy zdemontować. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej 
obiektu. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie nr 2 wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz inne drobne roboty remontowe (okna, gres i balustrady) CPV 45453000-7, CPV 45421000-4, 
CPV 45421100-5, CPV 45431000-7, CPV 45431200-9, CPV 45442100-8 Opis stolarki drzwiowej PCV : - profil 
trzykomorowy - szyba K-1,0 W/KoC - wzmocnienia wewnętrzne stalowe - kolor zewnętrzny - biały RAL 9010 - 
kolor wewnętrzny - biały RAL 9010 Opis stolarki drzwiowej stalowej: Drzwi wejściowe do budynku od tyłu i od 



elewacji północnej - stalowe, ocieplone, w kolorze wg projektu kolorystyki. Zakres prac: demontaż starych 
drzwi, montaż i obróbka nowych, w wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące wymianie stolarki 
wraz z utylizacją starej. Remont schodów wejściowych do budynku, schodów tarasowych oraz schodów 
bocznych biegnących do kuchni. Zakres prac: Remont schodów widocznych na zdjęciach nr 6, 7 i 8 polegać ma 
na skuciu istniejących i ułożeniu nowych płytek. Jednocześnie należy skuć istniejący tynk znajdujący się na 
ścianach bocznych tarasu i schodów, a następnie powierzchnie te otynkować i pomalować. Remont barierek 
ochronnych na tarasie polegać ma na rozebraniu istniejących elementów drewnianych konstrukcji, a następnie 
montażu nowych barierek. Metalowe słupki barierek po rozebraniu starej obudowy drewnianej powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie, a następnie obudowane deskami. Wszystkie elementy drewniane powinny być 
zabezpieczone poprzez pomalowane ich drewnochronem w kolorze palisander. Remont ogrodzenia polegać ma 
na demontażu starej siatki, pomalowaniu istniejących słupków furtki i bramy i ich ewentualnej naprawie, 
założeniu nowej siatki wraz z elementami mocującymi. Remont sufitu w sali świetlicy polegać ma na malowaniu 
sufitu farbą emulsjną do powierzchni wewnętrznych trzykrotnie z przygotowaniem powierzchni do malowania. 
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektu. Przedmiot zamówienia należy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.11.00-5, 45.26.10.00-4, 45.26.14.10-1, 45.45.30.00-7, 
45.26.19.10-6, 45.26.21.10-5, 45.26.21.20-8, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.43.10.00-7, 45.43.12.00-9, 
45.44.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a)na zadanie 
nr 1 - część I zamówienia: (Remont dachu) wadium w wysokości 2200,00 zł.; b)na zadanie nr 2 - część 
II zamówienia: (Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne drobne roboty remontowe) wadium w 
wysokości 1100,00 zł..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 
spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia 
(warunek spełnia Wykonawca składający ofertę na dowolną część zamówienia), b)Posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia: część I zamówienia (warunek spełnia Wykonawca składający ofertę na I część 
zamówienia): dysponują: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania, 
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot w zakresie robót ogólnobudowlanych z aktualną 
przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (załączyć kopie stosownych uprawnień), 
wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 roboty 
budowlane bądź budowlano-remontowe, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
(polegające na budowie bądź remoncie dachu) o wartości nie mniejszej niż 90000,00 zł brutto każda, 
potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje muszą 
potwierdzać zakres prac, czas jego wykonania i wartość zamówień), część II zamówienia (warunek 
spełnia Wykonawca składający ofertę na II część zamówienia): wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane bądź budowlano-remontowe, 
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (polegające na wymianie stolarki okiennej) o 
wartości nie mniejszej niż 40000 zł brutto każda, potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty 
te zostały wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać zakres prac, czas jego wykonania i 
wartość zamówień), c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia: część I zamówienia (warunek spełnia Wykonawca składający ofertę na I część zamówienia) 
posiadają aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 
100000,00 zł. część II zamówienia (warunek spełnia Wykonawca składający ofertę na II część 
zamówienia) posiadają aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie 
mniejszą niż 50000,00 zł. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
(warunek spełnia Wykonawca składający ofertę na dowolną część zamówienia) e) Załączą do oferty 
dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3 (warunek spełnia Wykonawca składający ofertę na dowolną część 
zamówienia). Zamawiający oceni spełnianie warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców a 



wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda (wymagane 
od wszystkich Wykonawców): 1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym 
formularzem - ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli nie wynika z załączonego 
odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 5.Dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kopii innego dokumentu wadialnego 
- na daną część zamówienia (zadanie) na którą Wykonawca składa ofertę (w przypadku wnoszenia 
wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie 
Gospodarki Finansowej zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia); II. 
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda (wymagane od wszystkich Wykonawców): 
1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2) III. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania 
przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda: 1.Wykazu wykonanych robót 
budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości 
oraz daty i miejsca wykonania (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1), oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zgodnie z 
Rozdziałem nr 1 pkt 4.1) (wymagane od wszystkich wykonawców); 2.Wykazu osób i podmiotów, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ) 
(wymagany od Wykonawców składających ofertę na zadanie (część) 1 - remont dachu); 3.Dokumentów 
stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 4.1 SIWZ), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień (wymagane od Wykonawców składających ofertę na zadanie (część) 1 - remont 
dachu). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zamawiającego - 
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2008 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 202.



IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Czas trwania zamówienia wynosi odpowiednio: I.Część I zamówienia - należy zrealizować w 
całości w terminie 90 dni od dnia przekazania placu budowy - który nastąpi w terminie 3 dni od dnia podpisania 
umowy. Część II zamówienia - należy zrealizować w całości w terminie 90 dni od dnia przekazania placu 
budowy - który nastąpi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym w załącznikach: 
Informacje dotyczące ofert częściowych (nieobowiązkowych) czas trwania zamówienia liczony od udzielenia 
zamówienia rozumianego jako podpisanie umowy może wynosić od 90 do 93 dni. W załączniku dotyczącym 
ofert częściowych - w celu ujednolicenia czasu trwania zamówienia w ogłoszeniu - podano czas trwania 
zamówienia, który należy rozumieć jak 90 dni od dnia przekazania placu budowy .

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1: Remont dachu..

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Prace rozbiórkowe - 
wyburzenia W związku z projektowanym remontem dachu należy wykonać następujące prace 
rozbiórkowe: rozbiórka pokrycia z dachówki, rozebranie obróbek 
blacharskich,okapów,kołnierzy,gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie elementów 
więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm, rozebranie rynien i rur spustowych z 
tworzywa sztucznego nie nadających się do użytku, częściowa rozbiórka desek podbitki dachu, 
rozebranie części instalacji odgromowej, rozebranie części boazerii z listew drewnianych pod połacią 
dachu, wywiezienie i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi. Prace remontowo - budowlane Przed 
przystąpieniem do wykonywania zasadniczych prac związanych z wykonaniem pokrycia należy dokonać 
dokładnych oględzin całości konstrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca niedostępne od 
strony poddasza przed rozbiórką pokrycia (zwłaszcza miejsca przy oknach połaciowych, końce krokwi 
oraz zabudowane krokwie itp.), a w razie potrzeby, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonanie 
niezbędnej wymiany i naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji. Ewentualne skorodowane 
powierzchnie elementów drewnianych usunąć poprzez ociosanie siekierą, a następnie : - zaimpregnować 
konstrukcję dachu środkami przeciw owadom i grzybom domowym oraz zabezpieczającymi do 1 stopnia 
palności (NRO) np. OGNIOCHRON, INTOX POŻ. lub FOBOS M-4, - uzupełnić lub wymienić elementy 
drewniane, - uszkodzone elementy drewnianej konstrukcji (końce krokwi, murłat, słupów). Do 
wszystkich robót zastosować drewno zaimpregnowane preparatami zabezpieczającymi przed owadami i 
grzybami domowymi oraz zabezpieczającymi do 1 stopnia palności (NRO). Całość prac związanych z 
odtworzeniem instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 61024-2. Po wykonaniu 
instalacji należy dokonać pomiaru rezystancji, uziemienia i ciągłości przewodów odprowadzających. 
Rezystancja zwodów nie powinna przekroczyć 20 omów dla każdego złącza po rozpięciu instalacji, a 
ciągłość przewodów każdy z każdym 5 omów. Po wykonaniu prac należy skontrolować: -naciągi zwodów 
odprowadzających -ułożenie zwodów na dachach -mocowanie uchwytów -konserwację połączeń 
-konserwację bednarki uziemiającej -wyniki pomiarów rezystancji uziemienia Odbiorowi podlega 
poprawność wykonanej instalacji zgodnie z projektem instalacji odgromowej oraz wyniki pomiarów 
zakończone protokołem z badań. W związku z projektowanym remontem budynku należy wykonać 
następujące prace budowlane: 1.ołacenie polaci dachowych łatami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy 
nasyconej, 2.pokrycie dachu blachą stalową ocynkowaną falistą na łatach , 3.wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy powlekanej, 4.częściowa wymiana rynien dachowych półokrągłch o średnicy 12cm 
i rur spustowych o średnicy 10 cm, a.częściowa wymiana, uzupełnienie oraz pomalowanie boazerii z 
listew drewnianych pod połacią dachu, b.odtworzenie instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i wykonać pomiary (pomiary muszą dać wynik pozytywny). Na czas realizacji robót należy 
zabezpieczyć budynek przed zamakaniem stosując folię, którą po wykonaniu robót należy 
zdemontować. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej obiektu. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.11.00-5, 45.26.10.00-4, 45.26.14.10-1, 45.45.30.00-
7, 45.26.19.10-6, 45.26.21.10-5, 45.26.21.20-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne drobne roboty remontowe 
(okna, gres i balustrady).

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz inne drobne roboty remontowe (okna, gres i balustrady) CPV 45453000-7, 
CPV 45421000-4, CPV 45421100-5, CPV 45431000-7, CPV 45431200-9, CPV 45442100-8 Opis stolarki 
drzwiowej PCV : - profil trzykomorowy - szyba K-1,0 W/KoC - wzmocnienia wewnętrzne stalowe - kolor 
zewnętrzny - biały RAL 9010 - kolor wewnętrzny - biały RAL 9010 Opis stolarki drzwiowej stalowej: 
Drzwi wejściowe do budynku od tyłu i od elewacji północnej - stalowe, ocieplone, w kolorze wg projektu 
kolorystyki. Zakres prac: demontaż starych drzwi, montaż i obróbka nowych, w wycenie należy 



uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące wymianie stolarki wraz z utylizacją starej. Remont schodów 
wejściowych do budynku, schodów tarasowych oraz schodów bocznych biegnących do kuchni. Zakres 
prac: Remont schodów widocznych na zdjęciach nr 6, 7 i 8 polegać ma na skuciu istniejących i ułożeniu 
nowych płytek. Jednocześnie należy skuć istniejący tynk znajdujący się na ścianach bocznych tarasu i 
schodów, a następnie powierzchnie te otynkować i pomalować. Remont barierek ochronnych na tarasie 
polegać ma na rozebraniu istniejących elementów drewnianych konstrukcji, a następnie montażu 
nowych barierek. Metalowe słupki barierek po rozebraniu starej obudowy drewnianej powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie, a następnie obudowane deskami. Wszystkie elementy drewniane 
powinny być zabezpieczone poprzez pomalowane ich drewnochronem w kolorze palisander. Remont 
ogrodzenia polegać ma na demontażu starej siatki, pomalowaniu istniejących słupków furtki i bramy i 
ich ewentualnej naprawie, założeniu nowej siatki wraz z elementami mocującymi. Remont sufitu w sali 
świetlicy polegać ma na malowaniu sufitu farbą emulsjną do powierzchni wewnętrznych trzykrotnie z 
przygotowaniem powierzchni do malowania. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej 
obiektu. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.43.10.00-
7, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 90. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


