
Gmina Miasto Pionki                                                   Pionki, dn. 21.10.2015r.

Urząd  Miasta Pionki 

Aleja Jana Pawła II 15 
26 - 670  Pionki
tel. 48 3414 201, fax 48 3414 204

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W imieniu zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na 
dostawę oraz montaż stolarki okiennej z PVC w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w 
Pionkach.

I.  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
1.  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie montażu stolarki okiennej z PVC w budynku 

Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pionkach.
2.  Zamówienie,  w  ramach  dostawy  oraz  montażu  stolarki  okiennej  z  PVC  do  budynku  Publicznego 

Gimnazjum Nr2 przy ul. Słowackiego w Pionkach, obejmuje:
1)  demontaż starej stolarki okiennej oraz jej zagospodarowanie (utylizacja) w swoim zakresie,
2)  montaż stolarki okiennej zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia. Montaż 89 szt. okien z 

kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym z nawiewnikami naramowymi (nawiewnik 
naramowy sterowany mechanicznie) w górnej części okna, profil okienny min. 5-komorowy o głębokości 
min 70 mm (parametry minimalne) wzmocniony kształtownikiem ze stali ocynkowanej, okucia 
obwiedniowe, skrzydła uchylnorozwierane z mikrowentylacją i blokadą obrotu klamki, szklenie: szyba 
zespolona ze szkła Termofloat 16x4x4 mm (w pomieszczeniu sali gimnastycznej dla 6 szt. okien o 
wymiarach 244cm x 212cm szyba wewnętrzna ze szkła bezpiecznego hartowanego). Współczynnik 
przenikania ciepła dla szyby zespolonej ze szkła Termofloat max Umax = 1,0 W/m2K.

3)  montaż nawiewników naramowych sterowanych mechanicznie do wszystkich okien - ilość nawiewników 
89 szt.,

4)  parapety wewnętrzne oraz okapniki zewnętrzne pozostają bez zmian. Podczas demontażu oraz montażu 
nowych okien należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić,

5)  naprawa ościeży zewnętrznych i wewnętrznych po przeprowadzonym montażu,
6)  malowanie ościeży wewnętrznych farbą akrylową nawierzchniową lub farbą olejną w kolorze istniejącym 

w pomieszczeniu,
7)  ewentualne wypełnienie przestrzeni między starym parapetem wewnętrznym a nową ościeżnicą okna (ze 

względu na różnicę w grubości starej ościeżnicy drewnianej i nowej z PVC) oraz montaż listwy narożnej 
maskującej (ćwierćwałek) z PVC lub drewnianej.

3.  Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
1)  roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej,
2)  zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w SIWZ oraz w 
załącznikach do SIWZ,

3)  roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym,
4)  Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty budowlane i zabezpieczyć obszar 

prowadzonych prac, by nie zakłócić funkcjonowania placówki szkolnej w okresie roku szkolnego i 
zapewnić bezpieczne poruszanie się po terenie szkolnym. Roboty uciążliwe, głośne itp. należy prowadzić 
w godzinach popołudniowych lub w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

5)  Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający 
zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji,



6)  prace należy wykonywać etapami (pomieszczeniami lub salami lekcyjnymi) w celu umożliwienia 
funkcjonowania szkoły podczas wykonywanych robót. Po zakończeniu prac każdego etapu uprzątnięcie 
stanowiska do stanu istniejącego przed remontem.

7)  w czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac trzeba utrzymywać w należytym porządku.
8)  wymiary okien podane w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia są orientacyjne. Przed 

przystąpieniem do wykonania każdego okna należy dokonać własnych pomiarów. Szerokość i wysokość 
okien i drzwi musi być co najmniej równa szerokości i wysokości otworu w świetle ościeży 
zewnętrznych, jednak nie więcej niż 2 cm (po 1 cm z każdej strony).

4.   Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie objęte dokumentacją 
projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i 
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia):

1)   zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,
2)   przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
3)   zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
4)   po  zakończeniu  robót uporządkuje  teren  budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu 

pierwotnego,
5)  przygotuje dokumentację do odbioru końcowego, 
6)  przeprowadzi likwidację placu budowy – uporządkuje pomieszczenia, gdzie były wykonywane prace,
7)  wykona wszelkie inne prace nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a konieczne do wykonania ze 

względu na sztukę budowlaną.
5.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu 

zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 
zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja 
lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

6.  Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 5 lat. 
Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do zapewnienia serwisu okuć i regulacji.

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.
8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 20 lub
telefonicznie pod numerem tel. +48 3414207, e-mail: p.stolarski@pionki.pl

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1.  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.  Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.
3.  Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania oraz wszystkie 

koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena 
podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. 

4.  Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje 
przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu Oferta była ceną ostateczną, bez konieczności 
dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5.  Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne 
stawiane przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

6.  Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty 
niezbędne do zrealizowania zamówienia, nie nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, bez których nie 
jest możliwe wykonanie zamówienia.

7.  Każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie dopuszcza się 



wariantowości cen.

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
1.  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%).
2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą realizację całości 

zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu Oferta w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja 
Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariat – osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem. Oferty należy 
składać do dnia 26.10.2015r. włącznie.

VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1.  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, 

którego ofertę wybrano.
2.  Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie 

publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.   
3.  Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez zamawiającego.

IX. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:
załącznik nr 1  - formularz Oferta
załącznik nr 2  - wzór umowy
załącznik nr 3  - zestawienie stolarki okiennej


