
   

Nowy Tomyśl: Wykonanie części elewacji ściany frontowej budynku 

szkoły oraz remont i modernizacja sanitariatów 

Numer ogłoszenia: 45358 - 2009; data zamieszczenia: 02.03.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego , os. Północ 25, 64-300 

Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 4421061, 4421062, faks 0-61 4425028. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gim-nt.com 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gimnazjum Publiczne - edukacja. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie części elewacji 

ściany frontowej budynku szkoły oraz remont i modernizacja sanitariatów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia są roboty ogólnobudowlane obejmujące zakres robót związanych z 

wykonaniem części elewacji `ściany frontowej budynku szkoły. Remontem i modernizacją 

sanitariatów tj. prace rozbiórkowe, instalacyjne wod-kan, elektryczne, murarskie oraz 

związane z licowaniem płytkami ścian i posadzek. Obejmujące swym zakresem remont 

dwóch pomieszczeń WC dla dziewcząt i dwóch dla chłopców oraz jednego sanitariatu dla 

personelu. Wymienione pomieszczenia znajdują się w budynku szkoły i są zlokalizowane na 

jego II piętrze. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawierają 

kosztorysy, które są załączone do SIWZ . Wymienione kosztorysy są integralną częścią 

opisu przedmiotu zamówienia jak również umowy. Przedmiot zamówienia będzie 

realizowany podczas normalnego funkcjonowania szkoły. Zajęcia będą się odbywać zgodnie 

z planem lekcji. Zamawiający na życzenie Wykonawcy udostępni do obejrzenia 

pomieszczenia, których dotyczy przedmiot zamówienia w dniach i godzinach pracy szkoły, 

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

15.06.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  



Informacja na temat wadium: nie wymaga się 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4. Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie 

zamówienia działalności lub czynności. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia. Nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..  

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i 

oświadczenia: 1.Formularz ofertowy zał. Nr.1 wraz z kosztorysem wykonanym metodą 

szczegółową; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr.2; 

3. Wykaz wykonywanych robót budowlanych - zał. Nr. 3; 4. Zaakceptowany projekt 

umowy (część II SIWZ); 5.Aktualny odpis właściwego rejestru, albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 6. Aktualne 

zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego; 7. Aktualne zaświadczenie naczelnika 

ZUS lub KRUS; 8. Dokument stwierdzający, że osoba która będzie wykonywać 

zamówienie (kierować robotami) posiada wymagane uprawnienia budowlane; 9. Polisa 

ubezpieczeniowa w zakresie prowadzonej działalności. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.gim-nt.com. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego, os. Północ 25, 64-300 Nowy Tomyśl, sekretariat 

szkoły pok. nr 2. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 24.03.2009 godzina 12:00, miejsce: Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego, os. Północ 

25, 64-300 Nowy Tomyśl, sekretariat szkoły pok. nr 2. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

 

 


