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Sulechów, 05.06.2009 r. 
RZP 340/9/09 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 
 

REMONT KLASY NA POTRZEBY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W 
BUDYNKU „B” SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SULECHOWIE 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: Remont klasy na potrzeby oddziału przedszkolnego  

w budynku „B” Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiar robót. 

Uwaga! 

1) Roboty naleŜy wykonać na podstawie dołączonym do SIWZ przedmiarze robót. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 
���� 45.21.42.10-5 (roboty budowlane w zakresie Szkół Podstawowych) 
���� 45.45.00.00-6 (roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe) 

3. Zamówienie moŜe być realizowane do wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego 
w budŜecie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie na 2009 r. na realizację tego zadania. 

4. Termin realizacji zamówienia: do 14 sierpnia 2009 r. od dnia podpisania umowy. 
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej 

http://sp1.bip.sulechow.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

6. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
moŜna uzyskać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie szkoły, tel. (068) 385-27-94                     
w godzinach od 800 do 1500 (poniedziałek - piątek).  

7. Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.                               
z póź.zm.- Zamawiający nie Ŝąda wnoszenia wadium. 

8. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2009 r. do godz. 1000                    
w sekretariacie szkoły w siedzibie Zamawiającego. 

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2009 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna. 

10. Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
10. Warunki udziału w postępowaniu: 

10.1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz w art. 24 ust. 1 i 2 i w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10.2. Sytuacja finansowa:  
 Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji 

przedmiotu zamówienia przy załoŜeniu, Ŝe wynagrodzenie za zakres robót objęty 
zamówieniem będzie wypłacone jednorazowo po wykonaniu i odbiorze całego przedmiotu 
zamówienia, w terminie 14 dni od daty złoŜenia faktury wraz z protokołem odbioru robót. 

10.3. Doświadczenie zawodowe: 
 Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem, udokumentowanym np. referencjami, 

w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej trzech zamówień o charakterze i złoŜoności porównywalnej                     
z zakresem niniejszego zamówienia. 
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10.4. Podwykonawcy: 
 Wykonawca moŜe przewidzieć wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawców. 
11. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi dostarczyć w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
11.1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
11.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

11.3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz                    
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności. W wykazie naleŜy określić równieŜ, które z wykazanych podmiotów będą 
zatrudnione jako podwykonawcy. 

11.4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat (min. 3 zamówienia) 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz 
daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te 
zostały wykonane naleŜycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających). 

Ocena spełniania warunków udziału, w postępowaniu, przez Wykonawców zostanie dokonana według 
kryterium spełnia/nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie wykluczony 
z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

12. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia: 
a) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają pełnomocnika 

(osoba fizyczna) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

b) kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest 
złoŜyć wszystkie dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, o których mowa w pkt 
11.1. i 11.2. 

13. Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto - 100 %  

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 
15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych. 
16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.  
17. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej, ustanawiał dynamicznego systemu zakupów, 

stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Ogłoszenie przekazane zostało Prezesowi UZP dnia 05.06.2009 r. 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 05.06.2009 r. 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………………… 
 


