
Przetarg ROD ZAMET – 1 w Tarnowskich Górach 

Polski Związek Działkowców R.O.D„ZAMET-1”,ul. Powstańców Warszawskich 6 ogłasza pisemny 

przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy budynku administracyjnego 

 

Kontakt po stronie inwestora : rodzamet@gmail.com 

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI: 

Prace mają być wykonywane w niedokończonym obiekcie, w którym istnieją tylko ściany 

zewnętrzne wykończone wieńcem żelbetonowym. Jest wykonana wylewka. Budynek nie posiada 

zadaszenia. 

Z pomieszczenia o obrysie 950,0 cm x 1762 ,0 cm, ma być wydzielony fragment na pomieszczenie 

o wym. 950,0 cm x 695,0 cm w związku z czym musimy wykonać brakującą ścianę zewnętrzną 

oraz wyburzyć fragmenty ścian, by uzyskać przestrzeń do montażu dwuspadowego dachu 

(który będzie wykonany w II etapie prac) 

• ROBOTY ROZBIÓRKOWE: Wyburzenie dwóch fragmentów ścian zewnętrznych 

o gr. 36,0 cm szer. 200,0 cm x wys. 350,0 cm zakończonych zbrojonym wieńcem żelbetonowym, 

wywóz gruzu i przekazanie do utylizacji 

• ROBOTY BUDOWLANE : 

• Wykonanie wykopu, deskowania oraz zbrojenia pod ławę fundamentową 

• Wykonanie ławy fundamentowej 

• Budowa ściany zewnętrznej z pustaka ceramicznego ściennego POROTHERM P+W 38 o wym. 

38x25x23,8 oraz połączenie jej z istniejącymi ścianami 

• Przegląd istniejącego wieńca na trzech ścianach oraz ewentualna jego naprawa. 

• Wykonanie zbrojenie, deskowania oraz wylewka wieńca na nowej ścianie oraz 

połączenie go z istniejącym wieńcem 

• Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej pod przyłącze kanalizacyjne i doprowadzenie wody 

• Wykonanie nowej wylewki w wydzielonej części budynku 

 

Oczekiwany termin realizacji - do 31-10-2022r. 

Oferta na wykonanie przedmiotu umowy z materiałów zamawiającego. Wykonawca zapewni narzędzia 
i sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu Umowy.     

       



Oferta powinna zawierać : 

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzona przez operata) 

- kosztorys ofertowy (w cenach brutto) , wysokość stawek kalkulacyjnych, okres gwarancji, termin 

wykonania prac, warunki płatności, referencje, aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności 

i opłaceniu składek ZUS lub deklaracja z potwierdzonym przelewem za m-c sierpień 2022 r. 

oraz aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach jako kryterium dopuszczenia oferty do 

pozytywnej oceny 

- referencje z ostatnich 3 ostatnich lat o należytym i zgodnym z umową wykonaniem 

robót budowlanych o zakresie nie mniejszym niż w niniejszym przetargu 

- potwierdzenie przez operata certyfikatu ubezpieczenia OC 

- opis techniczny, przedmiar robót 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie zamawiającego – 

Biuro Zarządu ROD „ZAMET-1” w Tarnowskich ul. ul. Powstańców Warszawskich 6 

lub telefonicznie u : 

Elżbiety Ledwoń tel. 501134198 

Bernadety Ławik tel. 514 -960 - 534 

Kryterium oceny ofert: 

- 70% - najniższa cena 

- 20% - termin realizacji 

- 10% - długość okresu gwarancji 

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres: 

ROD „ZAMET-1 ” 42-680 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 6 

w terminie do dnia : 07-09-2022r. do godz. 18.00. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09-08-2022r. o godz. 17.00 w siedzibie zamawiającego. 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 

jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia 

odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do 

przetargu przez Oferentów materiały przetargowe. Przedmiar oraz projekt są dostępne w siedzibie 

zamawiającego.  

Zarząd PZD ROD ZAMET-1 w Tarnowskich Górach 


