
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Gmina Nowe Ostrowy,
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
tel.: (024) 356-14-00; 356-14-06, 

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO, na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r 
Nr 223, poz. 1655).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: www.noweostrowy.bip-jst.pl

ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:

Adres pod którym można uzyskać SIWZ: Gmina Nowe Ostrowy  Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ 
wynosi 50 zł. na konto 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Ostrowach”.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Remont sali gimnastycznej.
2. Remont klatki schodowej.
3. Remont korytarza na parterze.
Szczegółowy zakres robót określają:
- przedmiar robót,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku nie 
otrzymania zwiększonej subwencji oświatowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: nie 
CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: nie 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –  do dnia 20.08.2010 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a)  posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, 
b)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły:  spełnia - nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w 
SIWZ) dołączonych do ofert. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż 
Wykonawca  spełnia  wyżej  wymienione  warunki.  W  przypadku  nie  spełnienia  chociażby  jednego  warunku 



Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wyżej 
wymienionych warunków:
1. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:
1)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru – zał. Nr 1 do siwz.
2)  Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót– zał. Nr 1a do siwz.
3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania  

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy.

4) Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.      

5)  Oświadczenia wykonawcy:
a)  że  spełnia  warunki  określone  w  art.  22  ust  1 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  złożone  na  druku, 

stanowiącym zał. nr 2a do siwz.
b)  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożone  na  druku 

stanowiącym zał. nr 2b do siwz.
6) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, 

wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz  
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone (1 robota polegającą na remoncie obiektu użyteczności publicznej na kwotę minimum 
150 tys. zł brutto) – zał. nr 3 do siwz.

7) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także  
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoba Kierownika Budowy posiada wyma-
gane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w ograniczonym zakresie – zał. Nr 4 do  
siwz.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go 
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dyspo-
nował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zo-
bowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.         

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w 
wyżej wym.  rozdziale metodą spełnia - nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków określonych w 
punkcie 1. ppkt 3, 4, 6, 7 zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną odrzucone natomiast nie 
złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 1. ppkt 1, 2, 5 spowoduje odrzucenie oferty.

Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.

1. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty, o których mowa w punkcie 1. ppkt 3, 4, 5.

2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność (art. 141 
ustawy Prawo zamówień publicznych) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 
366-378 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do  
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 4.500 zł (słownie zł: cztery tysiące pięćset zł.)
na konto 03 9023 0006 3900 4066 2000 0160

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto –  100%. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Termin składania ofert: do 28.05.2010 r. do godz. 9:00



2. Miejsce: Gmina Nowe Ostrowy w sekretariacie.
3. Otwarcie ofert: 28.05.2010 roku o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiającego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 od ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z 
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE 
INFORMACJE DOT. DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, 
NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA  AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Wójt Gminy

  /-/ Zdzisław Kostrzewa

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający:
Gmina Nowe Ostrowy
z dniem zamieszczenia ogłoszenia 13.05.2010 r. w BZP 129324-2010 wszczyna postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn. 
„Remont Szkoły Podstawowej w Ostrowach”.


