Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem
ul. Jana Pawła II 15, 37-420 Rudnik nad Sanem,
pow. niżański, woj. podkarpackie,

PSP2-2111/1/09

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE
na

„Remont ogrodzenia trwałego działki nr 2495 przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem (przy ul. Piłsudskiego)”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem
ul. Jana Pawła II, nr 15
37 – 420 Rudnik nad Sanem
tel. (015) 876 11 24, e-mail: superdwojka@poczta.onet.pl, www.psp2rns.neostrada.pl
2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie s.i.w.z.:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie:
www.psp2rns.neostrada.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ogrodzenia trwałego działki
nr 2495 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem (przy ul. Piłsudskiego).
2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
a) Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie – 609,45 m2;
b) Ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych w granicach działek sąsiednich – 333,10 m;
c) Wykonanie nowego ogrodzenia z dwoma bramami przesuwnymi od strony Piłsudskiego.
3) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi,
dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem.
4) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.34.20.00 – 6 – Wznoszenie ogrodzeń,
45.11.13.00 – 1 – Roboty rozbiórkowe,
5) W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca złożył jedną ofertę
opiewającą na jedną cenę.
6. Termin wykonania zamówienia:
Okres realizacji zamówienia:. do dnia 30.11.2009 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia, a w szczególności
wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto, robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
ustawy p.z.p.
2) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według reguły
„spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów.
8. Informacja na tematów wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr:
1

Nazwa kryterium:
Cena

Waga:
100 %

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana
Pawła II 15, 37 - 420 Rudnik nad Sanem, w Sekretariacie, do dnia 04.09.2009 r. do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie przedmiotu Pan Tomasz Grzecznik – w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku,
tel. (015) 876 11 24, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem;
2) w zakresie formalności prawnych – Pan Andrzej Smoła, Dariusz Świta – w 8:00 – 15:00 od
poniedziałku do piątku, pok. nr 5, tel. (015) 876 10 02, wew. 45 - Urząd Gminy i Miasta w Rudniku
nad Sanem.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 14.08.2009 r.
Numer ogłoszenia: 279954 – 2009
Rudnik nad Sanem, dnia 14.08.2009 r.
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