
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane 

PYZDRY: Wymiana pokrycia dachu na budynku Samorządowej 
Szkoły Podstawowej i Publicznego Samorządowego Gimnazjum 

w Pyzdrach 

 

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry , ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry,  

tel. (063) 27 68 333, fax (063) 27 68 333 w 121, e-mail zp@pyzdry.pl 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„ Wymianę pokrycia dachu na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Samorządowego Gimnazjum w Pyzdrach” 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego obejmująca rozbiórkę 
istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej i głowic kominowych wraz z wymianą łacenia 
dachu i wymianą okien połaciowych (wole oka) oraz remont drewnianej wieżyczki 
wentylacyjnej, montaż płotków przeciwśnieżnych, wymianę rynien i rur spustowych oraz 
wykonania nowej instalacji odgromowej. 

 

Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

- roboty rozbiórkowe i wyprawki budowlane                     45111100-9 

- pokrycia i konstrukcje dachowe oraz roboty podobne     45261000-4 

- roboty budowlane towarzyszące                                    45262500-6 

 

Termin wykonania zamówienia: 23.06.2007 r. – 28.09.2007 r. 

 

Zamawiający: 

- nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, 

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 



- nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, 

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

Wadium – 8.000 PLN 

 

Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – http://bip.pyzdry.pl  

 

Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ dostępny na wniosek 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – pokój nr16 w godz. 800-1500 u Pana Jana 
Serbinowskiego, Aleksandra Ciesielskiego. Cena 30,50 PLN 

 

Osoba uprawniona do kontaktów: Jan Serbinowski, Aleksander Ciesielski,  

                                                      tel (063) 27 68 333 w dni robocze 

 

Termin składania ofert – 24.04.2007 r. do godz. 930  

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert tj do dnia 
23.05.2007r. 

Miejsce złożenia ofert – Urząd Gminy i Miasta Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, pokój nr 
16. 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - najniższa cena 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.04.2007 r. o godz. 1000 – sala 
magistracka. 

 

Warunki uczestnictwa: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają 
następujące warunki: 



- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
Zamówień  Publicznych, 

- spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

- złożą ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ. 

 

Ocena spełnienia wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy 
zastosowaniu kryterium „spełnia” , „nie spełnia”, oferta spełniająca wymogi otrzyma oceną 
„spełnia”  natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie 
odrzucona. 

 

Informacje dodatkowe – obowiązuje forma pisemna porozumiewania się zamawiającego 
i wykonawcy. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik pdf 

Przedmiar robót cz.1 - plik pdf 

Przedmiar robót cz.2 - plik pdf 

Projekt umowy - plik pdf 

Załącznik 03.04.07 - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ - plik pdf 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano dnia 20.03.2007 r. Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych 

 


