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Zembrów. 10 kwietnia 2018 

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie 

L.dz.: 30/2018   

 

 

 

Ogłoszenie o naborze ofert na wykonanie -  izolacji poziomej fundamentów metodą przecięcia 

liną diamentową z instalacją płyty poliestrowej z włóknem szklanym w murze kamienno-

ceglanym. 

Zadanie realizowane w ramach  programu priorytetowego nr 3.1.2 

„Poprawa jakości powietrza Część 2) - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”  

Nr wniosku 665/2017 

DANE WNIOSKODAWCY: 

 

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie 

 

Miejscowość ; Zembrów 16; Gmina: 08-331 Sabnie 

Powiat sokołowski 

Województwo: Mazowieckie 

 

Telefon:  25 787-42-62 

 

E-mail:  p_arbaszewski@poczta.onet.pl 

 

 

FORMA PRAWNA WNIOSKODAWCY: 

Kościelna osoba prawna 

 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego kościoła w Parafii pw. Najświętszego 

Zbawiciela w Zembrowie z instalacją odnawialnych źródeł energii. 

 

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Miejscowość: Zembrów 16 

Powiat sokołowski 

Gmina Sabnie  

Województwo: Mazowieckie 

 

Diecezja Drohiczyńska, teren zabytkowy. Budynek kościoła w stylu neoromańskim wzniesiony  

w latach 1902- 1905. Budynek kościoła wpisany do rejestru zabytków pod nr A-753. 

Decyzja Nr 973/2007 

 

Opis przedmiotu oferty:  

Budynek kościoła wykonany w technologii tradycyjnej. Wszystkie przegrody są bez izolacji 

termicznej , w związku z tym iż budynek jest zabytkiem (budowla neoromańska z 1902 roku).  

Do termomodernizacji zostały wskazane tylko te przegrody które nie zmienią charakteru 

zabytkowego kościoła. Oraz takie rozwiązania, które będą miały wpływ na zmianę zapotrzebowania 
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budynku na energię końcową, zaplanowane działania spowodowały oszczędności energii końcowej 

 o 86% i redukcję emisji CO2 o 69,4 %. Wprowadzono też odnawialne źródła energii dla 

zapewnienia lepszego standardu energetycznego budynku i podwyższenia standardu techniczno-

użytkowego budynku. Należy nadmienić, iż pomimo ogrzewania olejem opałowym nie osiągano 

trwałego polepszenia warunków termicznych ze względu na rozwiązanie technologiczne – nawiew  

z jednego otworu i duże nieszczelności jak również brak izolacji poziomej fundamentów i ciągły  

w okresie jesienno zimowym postępujący proces wilgotnościowy ścian. 

Zaproponowane rozwiązania technologiczne spełniają standardy określone w rozporządzeniach 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku i z 18 września 2015 roku. 

 

 

Przedmiot oferty:  

1. Przedmiotem oferty jest wykonanie izolacji  poziomej metodą przecięcia liną diamentową  

i instalacją płyty poliestrowej z włóknem szklanym w murze kamienno-ceglanym. 

. 

2. Charakterystyka budynku: 

a. powierzchnia użytkowa [m²]: 493,60 

b. powierzchnia zabudowy [m²]: 608,16 

c. kubatura [m³]: 8422 

 

Charakterystyka techniczna oferty : 

Przedmiar robót: 120 m2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający opisał za pomocą dokumentu technicznego 

dostępnego dla Oferentów  w siedzibie Zamawiającego.  

 

Inwestycja jest współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki 

Wodnej w Warszawie Nr wniosku 665/2017 

 

3. Ogólne warunki wykonania zamówienia: 

  

1. Zakres robót musi być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów. Wszelkie użyte  

do budowy materiały i urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego.  

2. Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie 

dokumentacją techniczną.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z projektem i instrukcjami 

Zamawiającego oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót i prac.  

4. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się  

do poleceń Inspektora Nadzoru na każdym etapie realizacji umowy.  

5. Jeżeli w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót lub specyfikacjach technicznych występują 

wskazania materiałowe na producenta bądź nazwy własne materiałów bądź produktów, to mają na 

celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów równoważnych (innych producentów pod 

warunkiem, że spełniać one będą co najmniej takie same parametry techniczne, estetyczne, 

jakościowe).  
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6. Jeżeli w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót lub specyfikacjach technicznych występują 

rozbieżności, nadrzędna jest dokumentacja techniczna – projekt budowlany.  

7. Wykonawca po złożeniu oferty nie może powoływać się na żadne okoliczności związane  

z zaniechaniem Wykonawcy dotyczącym zarówno z faktu nie zapoznania się z dokumentacją 

postępowania, jak i nie dokonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. Koszty dokonania 

wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.  

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia prac do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy winny być utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Każdy z nich może wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.  

9. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy.  

10. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane przez jego działania w 

instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na mapach do celów projektowych.  

W przypadku braku wykazania na mapach elementów infrastruktury podziemnej, odpowiedzialność 

Wykonawcy za ewentualne szkody jest wyłączona.  

12. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki, 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 

na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością.  

13. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną zamówienia.  

 

4. Termin wykonania  
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r.  

 

5. Kryteria oceny złożonych ofert:  
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie.  

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 90 % - cena ryczałtowa, 10% 

doświadczenie zawodowe potwierdzone referencjami z ostatnich 2 lat kalendarzowych. I tak, za 

najniższą cenę ryczałtową przyznaje się 90 punktów; za doświadczenie można otrzymać 

maksymalnie 10 pkt. Ogółem oferent może otrzymać 100 punktów.  

 

6. Postać oferty  
Sporządzona oferta musi spełniać następujące warunki:  

1. musi być napisana w języku polskim pismem maszynowym lub technicznym drukowanym 

niezmywalnym atramentem,  
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2. wszystkie podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi, złożone przez osobę 

lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy. 

 

7. Termin i miejsce składania ofert:  
Oferty należy dostarczyć do siedziby Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Zbawiciela  

w Zembrowie 16;  08-331 Sabnie.  

Oferty wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką 

kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Parafii Rzymskokatolickiej 

Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie 

Oferty należy dostarczyć do 30.04.2018 r. godzina 15.00 do kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej 

Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie. Ogłoszenie o naborze ofert: Ogłoszenie o naborze ofert na 

wykonanie izolacji poziomej metodą przecięcia liną diamentową z instalacją płyty poliestrowej 

z włóknem szklanym w murze kamienno-ceglanym. 

8. Wybór oferenta:  

Wyboru dokona Komisja złożona z przedstawicieli Rady Parafialnej w Zembrowie i miejscowego 

Proboszcza. 

9. Wybór oferenta i ogłoszenie wyników:  

 

 Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

10. Informacje dotyczące umowy:  

 

Termin związania ofertą – 30 dni.  

 

11. Wyjaśnienia do ofert:  

  

Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej 

oferty.  

 

12. Inne: 

  

▪ Zaoferowane przez Wykonawcę wynagrodzenie brutto obejmuje cały okres realizacji zadania tj.  

od dnia rozpoczęcia do dnia odbioru końcowego.  

▪ Po wyłonieniu Wykonawcy dalsza korespondencja będzie prowadzona drogą elektroniczną.  

 

 

 


