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                                                 PUBLICZNY   KONKURS    OFERT 

 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami udzielania zamówień publicznych do 

30.000 euro ( Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 68/2018 z 24.05.2018 r. 

w sprawie dokonywania zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych , dla których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO ze środków budżetu 

Miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich).  

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie zaprasza do: 

składania ofert na rozbiórkę budynków przy ul. Poznańskiej 36 i 38  w Koninie, 

znajdujących się na działkach  nr 419/2 i 420/2  obręb Czarków,  tj.: 

ul.  Poznańska 36 w Koninie : 

  -   budynek mieszkalny,  murowany w technologii tradycyjnej, parterowy w zabudowie  

      wolnostojącej, niepodpiwniczony, pustostan, rok  budowy  lata 50-60-te ub. w. powierzchnia 

      użytkowa  102,50m²,pow. zabudowy 129,21m², fundamenty betonowe, ściany z cegły pełnej,  

      strop   konstrukcji drewnianej, dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty 

      blachodachówką,  posadzki betonowe,  stolarka okienna PCV, wyposażony w energię 

      elektryczną, wod-kan,  ogrzewany z własnej   kotłowni, 

  -   budynek gospodarczy,  murowany z przybudówką, piętowy, niepodpiwniczony, 

      pustostan , rok budowy lata 90-te, ub. w. pow. użytkowa 101,58m², powierzchnia zabudowy 

      87,80m², fundamenty betonowe, ściany z pustaków żużlowo-betonowych na zaprawie  

      cementowo-wapiennej, strop betonowy kryty papą, dach konstrukcji drewnianej, posadzki  

      betonowe, wyposażony w instalacje elektryczną i wodę, 

  -       budynek garażowy, parterowy, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej,  

      ścian z pustaków żużlowo-  betonowych, dach w konstrukcji drewnianej kryty papą  

      samozgrzewalną  wyposażony   w energię elektryczną  

ul.  Poznańska 38 w Koninie : 

  -   budynek mieszkalny,  murowany  z przybudówką – parterowy, częściowo  

      podpiwniczony   w zabudowie wolnostojącej, pustostan, rok budowy -1930,   

      modernizowany w latach  70-tych ub. w , pow. użytkowa 125,50m², fundament betonowy ,  

      ściany z cegły, strop częściowo żelbetowy, częściowo drewniany, dach konstrukcji drewnianej 

      pokryty papą , stolarka okienna drewniana oraz PCV, wyposażony w instalację elektryczna ,  

      wod-kan,  

  -   budynek gospodarczy,  murowany, piętrowy, niepodpiwniczony, pustostan , rok  

      budowy- lata 90-te ub. w. fundamenty betonowe, murowany w technologii tradycyjnej ,stropy 

      betonowe, ściany z pustaków żużlowo-betonowych, stropodach kryty papą, wyposażony 

      w instalację elektryczną, pow. użytkowa 17,325m² 

  -   budynek gospodarczy,  drewniany, parterowy, niepodpiwniczony, pustostan , budowa 

      1950 rok, fundamenty betonowe, ściany z desek, ściana północna murowana z pustaków 
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      żużlo-betonowych, dach drewniany kryty papą, wyposażony w instalację elektryczną.     

      Powierzchnia użytkowa 21,17m² . 

      

     CPV 45110000-1 – burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; roboty ziemne 

 

Do zakresu prac należy zaliczyć: 

1- Wykonanie dokumentacji projektu rozbiórki i uzyskanie pozwolenia na roboty 

rozbiórkowe 

2- Wykonanie rozbiórki części nadziemnej wszystkich  budynków wraz z posadzkami 

oraz  rozbiórką stropów między częścią nadziemną a piwnicą w budynkach,  

3- Wyrównanie terenu po dokonanej rozbiórce z ewentualnym nawiezieniem ziemi, 

usunięcie materiałów szkodliwych, wywóz gruzu oraz  pisemne potwierdzenie ich 

utylizacji   i  składowania.  

4- Zakres prac rozbiórkowych obejmuje też usunięcie znajdujących się w obiekcie 

ruchomości i ewentualnych odpadów. 

5- Wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zgłoszenie zmian do zasobu 

geodezyjnego. 

 

Wszelkie prace zabezpieczające i  rozbiórkowe  prowadzone będą staraniem i na koszt 

wykonawcy,  w  tym również dostarczenie energii elektrycznej na  potrzeby prac 

rozbiórkowych. 

Termin wykonania prac – do 27.12.2019 r. 

Pisemne oferty z podaniem ceny (brutto) należy złożyć w terminie do 15.11.2019 r.  do 

godziny 10:00 w zamkniętej  kopercie z oznaczeniem wykonawcy ,opisanej  „ Oferta na 

rozbiórkę budynków przy ul. Poznańskiej 36 i 38 w Koninie , Nie otwierać przed dniem 

15.11.2019  do godz. 10:00 ” w siedzibie zamawiającego (biuro obsługi interesanta) 

Urząd Miejski w Koninie,  Plac  Wolności 1, 62-500 Konin 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  63  240-12-39 , od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7:30 -15:30. 

Kryterium oceny ofert –  cena 100%. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyjaśniania i uzupełniania ofert, omyłek w treści 

oferty 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

 

 


