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In.III-3410/49/12/08 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Termomodernizacja dachów budynków: Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 
przy ul. Osiedlowej”. 

 

Informuj ę, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania 
- wyboru oferty, Gmina Miasta Radomia zawarła z Wykonawcą:  Zakładem Remontowo-
Budowlanym Marian Wencel z siedzibą w Radomiu przy ul. Brzozowej 3 umowę na 
wykonanie zamówienia o nazwie „Termomodernizacja dachów budynków: Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy 
ul. Osiedlowej”. 

 
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dachu segmentu ,,D” budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w Radomiu, oraz termomodernizacja dachu 
segmentu dydaktycznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Osiedlowej 36 w 
Radomiu. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
Wykonanie zadania nr I w postaci „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 3 przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w Radomiu – dach – segment ,,D””, w tym: 
- demontaŜ obróbek blacharskich, oraz starego pokrycia dachowego, 
- ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej lub szklanej grubości 10 cm - ok. 447,0 m2, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, 
- wykonanie nowego pokrycia dachu 2 x papa termozgrzewalna - ok. 447,0 m2, 
- wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
- usunięcie elementów i gruzu z rozbiórki poza budynek i wywóz ich na wysypisko. 
 Wykonanie zadania nr II w postaci „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Osiedlowej 36 w Radomiu – dach – segment  dydaktyczny”, w 
tym: 
- demontaŜ rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, oraz starego pokrycia dachowego, 
- ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej lub szklanej grubości 20 cm - ok. 1.179,5 m2, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, 
- wykonanie nowego pokrycia dachu 2 x papa termozgrzewalna - ok. 1.209,5 m2, 
- wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
- usunięcie elementów i gruzu z rozbiórki poza budynek i wywóz ich na wysypisko. 

Oferta Wykonawcy została złoŜona w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 
dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu; ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 242 do 
dnia: 23.06.2008 r., godz. 9:00. 

Oferta Wykonawcy została wybrana, poniewaŜ jest jedyną złoŜoną ofertą, nie podlega 
odrzuceniu, w toku oceny uzyskała 100,00 pkt (z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 5 pkt za 
kryterium okresu gwarancji jakości), oraz zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający 
moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia. 

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w 
wysokości: 296.460,00 oraz udzielił gwarancji jakości na okres 10 lat. 

 


