
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  
ul. TARGOWA 3  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA : 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl  
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA: 
 
Remont dachu i usunięcie szkód wynikłych z przecieków przez nieszczelne pokrycie dachowe 
na budynku hali warsztatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Tryb.  
przy ul. Targowej 3. 
CPV 45000000-7 
 
Zakres prac: 

• wygrodzenie stref bezpieczeństwa wokół budynku, wywieszenie tablic ostrzegawczych 
• demontaŜ instalacji odgromowej 
• zerwanie istniejącego pokrycia dachowego 
• demontaŜ obróbek blacharskich i rynien (do ponownego uŜycia) 
• rozbiórka kominów wentylacyjnych poniŜej poziomu dachu 
• skucie tynków przy oknach przy elewacji tylnej oraz na ogniomurach od strony wewnętrznej 

dachu; świetliki 
• rozebranie spękanego podłoŜa cementowego – 30% całkowitej powierzchni 
• uzupełnienie podłoŜa z wyprowadzeniem spadków – 30% 
• naprawa podłoŜa cementowego – 70 % z zatarciem na gładko 
• wykonanie podlewek cementowych (kazubki) przy świetlikach ze spadkami 
• naprawa pokryć Ŝelbetowych świetlików (pęknięcia, uszkodzenia) 
• rozszklenie otworów okiennych świetlików 
• zamurowanie otworów okiennych świetlików cegłą dziurawką (6”) 12 cm na zaprawie 

cementowo – wapiennej M – 4 
• wykonanie tynków kat. II cementowo – wapiennych na elewacjach, ogniomurach, 

zamurowanych otworach okiennych świetlików 
• wymurowanie z cegły klinkierowej klasy „250” na zaprawie cementowej M – 7 kominów 

wentylacyjnych z bocznymi otworami i załoŜenie siatek w otworach 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej wokół kominów 

wentylacyjnych, nakryw świetlików, wewnętrznej powierzchni ogniomurów na całej 
wysokości, wokół świetlików (na cokołach) 

• załoŜenie pasa nadrynnowego 
• załoŜenie rynien z zadaniem spadków 
• dwukrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
• dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych świetlików farbą emulsyjną 
• likwidacja zacieków na sufitach i ścianach wewnątrz pomieszczeń warsztatowych 
• reperacja pęknięć „nadproŜowych” 
• załoŜenie instalacji odgromowej 



• dwukrotne malowanie farbą olejną stalowych drabin wejściowych na dach 
• ustawienie i rozbiórka rusztowań warszawskich (świetliki) 
• likwidacja zabezpieczeń i tablic ostrzegawczych 
• utylizacja odpadów papowych z transportem do Warszawy 

 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MO śLIWO ŚCI ZŁO śENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: 15.06.2007 r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Centrum Kształcenia Praktycznego, 97-300 Piotrków Tryb., ul Targowa 3  
lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
cena: 20 zł płatne w kasie CKP lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.  
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonali w ciągu ostatnich 3 lat nie mniej 
niŜ 3 prace o podobnym charakterze i wartości. 

3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 

• CENA –100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Centrum Kształcenia Praktycznego, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Targowa 3, (sekretariat) do dnia 
04.12.2006 r. do godz. 1000 
Otwarcie ofert w dniu 04.12.2006 r. o godz. 1100 pok. nr 1 
 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
30 dni 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM : 
Osoba upowaŜniona do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Andrzej Gala, tel. (0-44) 649-56-59, Piotrków Trybunalski, ul. Targowa 3 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Andrzej Gala, jw. 
 


