
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa reprezentowana przez Proboszcza Parafii,                      
Przeczów 32, 46-166 Ligota KsiąŜęca, woj. opolskie, pow. namysłowski, 
tel. 077 419-10-13, fax 077 410-48-41, e-mail: parafia_przeczow@wp.pl 

 
ogłasza  

przetarg nieograniczony na: 
remont dachu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie 

(kod CPV 45212361-4 - Roboty budowlane w zakresie kościołów) 
 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
4. Rodzaj zamawiającego: inny: Parafia Rzymsko-Katolicka. 
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
   Roboty budowlane w zakresie kościołów – 45212361-4. 
   Zakres zadania: remont dachu kościoła nad nawą, prezbiterium i absydą wg projektu budowlano                      

-konserwatorskiego remontu dachu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa                     
w Przeczowie. 

  Zakres robót budowlanych: 
1. Roboty zabezpieczające: 
1.1. Podstemplowanie i zabezpieczenie stropu oraz dachu. 
1.2. Usunięcie gruzu ze stropu. 
1.3. Zabezpieczenie folią połaci dachowych. 
2. Dach nad nawą i prezbiterium: 
2.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie. 
2.2. Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 
2.3. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – murłaty, rozpory, słupy, krokwie, płatwie. 
2.4. Wymiana łacenia dachu.  
2.5. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego 

opryskiwania. 
2.6. UłoŜenie izolacji przeciwwiatrowej z folii dachowej. 
2.7. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. 
2.8. Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych o średnicy 10 cm, rynien o średnicy 15 cm                      

z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm. 
3. Strop nad nawą i prezbiterium: 
3.1. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – belki, deski podłogowe grubości 32 mm. 
3.2. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego  

opryskiwania. 
3.3. Dostawa i montaŜ drzwi przeciwpoŜarowych z samozamykaczem. 
4. Dach nad absydą: 
4.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie. 
4.2. Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 
4.3. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – murłaty, słupy, krokwie. 
4.4. Wymiana łacenia dachu.  
4.5. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego 

opryskiwania. 
4.6. UłoŜenie izolacji przeciwwiatrowej z folii dachowej. 
4.7. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. 
4.8. Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych o średnicy 10 cm, rynien o średnicy 15 cm                        

z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm. 



5. Dach nad zakrystią i przedsionkiem: 
5.1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie. 
5.2. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 
5.3. Wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych – murłaty, krokwie, płatwie. 
5.4. Wymiana łacenia dachu. 
5.5. Odgrzybianie i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych metodą dwukrotnego 

opryskiwania. 
5.6. UłoŜenie izolacji przeciwwiatrowej z folii dachowej. 
5.7. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. 
5.8. Wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych o średnicy 10 cm, rynien o średnicy 15 cm               

z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm. 
6. Instalacja odgromowa; 
6.1. DemontaŜ istniejącej instalacji odgromowej na ścianach i na dachu stromym. 
6.2. MontaŜ zwodów pionowych i poziomych nienapręŜanych, średnica pręta 6 mm. 
6.3. Pomiar instalacji odgromowej. 
7. Roboty porządkowe: 
7.1. Rozbiórka stemplowania i zabezpieczeń stropu oraz dachu. 

 Wykonawca robót zobowiązuje się do: 
 1) Przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane 

materiały budowlane. 
 2) Uzyskania protokołów badań i sprawdzeń instalacji odgromowej. 

   Na roboty w/w. wykonawca udzieli gwarancji na okres 5 lat licząc od daty  protokołu odbioru robót. 
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
8.    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
9.   Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. 
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.05.2010 r., w tym termin realizacji 

stropu nad nawą i prezbiterium wymienionego w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia do dnia 
10.12.2009 r. 

11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

11.2 Warunki udziału: 
� Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                     
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Pzp, spełniają wymogi określone w siwz: Wykonawca, musi wykazać, Ŝe osoba będąca pełnić 
funkcję kierownika robót posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
doświadczenie w prowadzeniu prac przy zabytkach nieruchomych (naleŜy załączyć 
uprawnienia oraz zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa o przynaleŜności 
do izby oraz wykaz prac przy zabytkach nieruchomych). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych  
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły 
„spełnia – nie spełnia”. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą 
zsumowane. 
-    Informacja o oświadczeniach i dokumentach:  

� oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
� aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru                                 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej                             
niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

� dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia:  Wykonawca, musi wykazać, Ŝe osoba będąca pełnić 
funkcję kierownika robót posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
oraz doświadczenie w prowadzeniu prac przy zabytkach nieruchomych (naleŜy załączyć 



uprawnienia oraz zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa                                   
o przynaleŜności do izby oraz wykaz prac przy zabytkach nieruchomych). 

12. Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu 
15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w Urzędzie Miejskim  w Namysłowie, 

ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26, lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł). 
16. Termin składania ofert: 17.11.2009 godzina 10:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26. 
17. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
18. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.10.2009 r. 
19. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 


