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Poniec, 23.05.2017r.

oGŁoszENlE o zAMoWlENlU

dot.: Remont W budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Zytowiecku

Nr sprawy ZPI 27 1 .01 .2017

DziałĄąc na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamÓwień
(t.j. Dz. U z2O15r po2.2164 ze zm.)
Nazwa ZamawlĄącego Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zytowiecku
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

l. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Zespoł Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zytowiecku
Adres zamawiającego Zytowiecko 46
Kod MiejscowośÓ 63-805 Łęka Mała
Telefon: 65 5733 428
Faks: 65 5733 428
adres strony internetowej www.poniec.pl.
adrespocztyelektronicznej gimzyto@wp.pl
Godziny urzędowania: 7-15

ll. określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie pzetargu nieograniczonego o wańości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie ań. 1'1 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

lll. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamowienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamÓwienia można uzyskaÓ rowniez bezpośrednio w siedzibie
zamawia1ącego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokoj nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy
ZamawiĄący prześle specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie specyfikacji jest
bezpłatne.
lV. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Remont w budynku Zespołu Szkoł Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zytowiecku
Zgodnie z kosztorysem budowlanym.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45453000-7

ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwości składania ofert częściowych



V. lnformacja o możliwości złożenia ofeńy wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Vl. Termln wykonania zamówienia:
20 sierpnia 2017 r.

Vll. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1. o udzielenie niniejszego zamÓwienia mogą ubiegaÓ się wykonawcy, ktorzy spełniają warunki,
dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalności lub czynności, jezeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty o w
tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,
Dysponuje lub będzie dysponował osobami, ktore będą uczestniczyÓ w wykonywaniu
zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w tym:
kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Posiadają Środki finansowe lub zdolnośÓ kredytową w wysokoŚci nie mniejszej niż
300 000,00 PLN;

2. Wykonawcy, którzy nie wykazą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art' 24 ust. 1 i 2 Prawa zamowień publicznych.

4' ocena spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złoŻone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodąwarunku granicznego
- spełnia/niespełna.

Vlll. lnformacja na temat wadium:
Nie dotyczy

!X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa um



1 cena 60
2 qwarancta 40

X. Miejsce itermin składania ofert:

ofeńy nalezy składaĆ do dnia: 07 czerwca 2o17r'do godz. 10 :00

Uząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokoj nr 3 (sekretariat)
Xl. Miejsce itermin otwarcia ofert:

oferty zostaną otwańe dnia: 07 czerwca 2o17r' o godz. 10 : 15
Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokoj nr 7

Xll. Termin antiązania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofeńą przez okres 30 dni. Bieg terminu zutiązania ofeńą
rozpoczYna się wraz z upływem terminu składania ofeń.

Xlll. lnformacje o zamiarze zawarcia umowy

Zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treŚci ofeńy, na podstawie ktoĘ dokonano
wyboru wykonawcy , chyba że koniecznośÓ wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności'
ktÓrych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego

XlV. lnformacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. lnformacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVl. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiĄący n ie dopuszcza możliwoŚci udziel en ia za m Ówień uzu pełni aj ących.



XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

ogłoszenie o zamÓwieniu zostało zamieszczone W Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 51 4868-N -2017 z dnia 2017 -05-23

połu Szkół

Iieclziersii i


