
Zakopane: wymiana konstrukcji dachu SP nr 9  

Numer ogłoszenia: 40810 - 2008; data zamieszczenia:  28.02.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza, ul. Harenda 21, 34-500 

Zakopane, woj. małopolskie, tel. 0-18 2068277, fax 0-18 2068277. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sp9zakopane.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: jednostka administracji samorządowej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  wymiana konstrukcji dachu SP nr 9. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

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

jest nadbudowa budynku szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem, Harenda 21 dachem 

dwuspadowym ( bez uŜytkowego poddasza). Zakres robót obejmuje takŜe: rozbudowę sali 

gimnastycznej o część magazynową rozbudowę strefy wejściowej o zadaszenie i podjazd dla osób 

niepełnosprawnych wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu szkolnym wymianę eternitowej 

obudowy elewacji budynku szkoły Zakres prac obejmuje: Dach nad budynkiem Prace rozbiórkowe                 

i demontaŜowe: demontaŜ instalacji odgromowej, demontaŜ części obróbek blacharskich, demontaŜ 

rynien i rur spustowych, rozbiórka czapek kominowych, rozbiórka murków ogniowych, rozbiórka 

Ŝelbetowych gzymsów. Prace budowlane i montaŜowe: wykonanie nowych więźb dachowych                       

z pokryciem i obróbkami blacharskimi, wykonanie termoizolacji stropodachu, nadmurowanie kominów, 

wykonanie nowych czapek kominowych, przedłuŜenie wywiewek wentylacji (deflektory), 

nadmurowanie ścian szczytowych, przedłuŜenie odpowietrzeń kanalizacyjnych, wykonanie nowych 

rynien i rur spustowych, montaŜ śniegołapów, wykonanie instalacji odgromowej. Magazyn sali 

gimnastycznej. wykonanie ław fundamentowych, wykonanie przegród, tynkowanie, ocieplenie, ściana 

z pustaków pianobetonowych, wykonanie dachu jednospadowego, pokrycie z blachy powlekanej 

dachówkowej, tynki cementowo - wapienne, malowanie emulsyjne, wykonanie posadzki - terakota, 

wykonanie stolarki, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji C.O Przebudowa placu 

szkolnego. rozebranie łącznie z obrzeŜami płyt i obrzeŜy, wykonanie koryta wykonanie podbudowy 

wykonanie kostki brukowej Schody wejściowe, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

rozebranie i wykonanie z kostki brukowej wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

wykonanie balustardy Zadaszenie nad wejściem do szkoły. wykonanie zadaszenia o konstrukcji 

stalowej wykonanie pokrycia z blachy dachówkowej powlekane wykonanie rynny i rury spustowej 

szalowanie i malowanie Wymiana eternitowej obudowy elewacji budynku szkoły rozebranie pokrycia            



z płyt azbestowo - cementowych, rozebranie konstrukcji więźby dachowej wykonanie tynków wywóz                         

i utylizacja płyt falistych z eternitu 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.22.23-3, 45.11.10.00-8, 45.26.23.10-7, 

45.26.23.00-4, 45.26.12.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.23.11-4, 45.26.11.00-5, 45.41.00.00-4, 

45.26.23.21-7, 45.26.24.23-2, 45.43.10.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.11-5, 45.44.00.00-3, 

45.20.00.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  Nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  data zakończenia: 25.08.2008. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

• Informacja na temat wadium:  Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 6.000 ,00 

zł. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:             

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę                                

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania 

zamówienia; Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał co najmniej 1 zadanie o toŜsamym charakterze i wielkości tj. wykonywał roboty 

budowlane polegające na wymianie konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy i wartość tych 

robót była nie mniejsza niŜ wartość składanej oferty brutto wykonawcy Wykonawca musi 

wykazać, Ŝe przy wykonywaniu zamówienia będzie dysponował pracownikami zdolnymi do 

wykonania zamówienia w tym kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlano 

konstrukcyjne i legitymującego się aktualną przynaleŜnością do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Wykonawca musi dysponować sprzętem koniecznym do prawidłowego wykonania 

zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; Wykonawca musi wykazać, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej            

w zakresie prowadzonej działalności. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia; Ocena spełnienia powyŜszych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub 

nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty  

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  1. Aktualny odpis                          

z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Uwaga! w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złoŜone przedmiotowe 



dokumenty ( wymienione wyŜej) dla kaŜdego z nich. 2. Podpisane oświadczenie o spełnianiu 

warunków, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej siwz. Uwaga! w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 

oświadczenie ma być podpisane przez kaŜdego z wykonawców. 3. Wypełniony druk oferty 

stanowiący załącznik nr 3 do siwz (wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na własnym formularzu, lecz 

jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do siwz). 4. Kosztorys ofertowy 

sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz. 5. Na 

potwierdzenie wymaganego doświadczenia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 

wykaz ( naleŜy wypełnić załącznik nr 5 do j siwz) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 

dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- 

w tym okresie, robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia. Z wykazu musi wynikać, Ŝe wykonawca wykonał                      

w wymaganym okresie czasu co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie 

konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy i wartość tej roboty była nie mniejsza niŜ wartość 

składanej oferty brutto wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do powyŜszego wykazu 

załączyć dokumenty (np.: referencje) potwierdzające, Ŝe podana w wykazie robota została 

wykonana naleŜycie. 6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, takŜe zakres wykonywanych przez nich 

czynności-(naleŜy wypełnić załącznik nr 6 do siwz Wykonawca zobowiązany jest do powyŜszego 

wykazu załączyć uprawnienia budowlano konstrukcyjne i aktualne zaświadczenia potwierdzające 

wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wskazanego kierownika robót 7. 

Na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym koniecznym do prawidłowego 

wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć wykaz sprzętu - naleŜy 

wypełnić załącznik nr 7 do siwz. 8. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć polisę              

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej 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:  najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  Nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.sp9zakopane.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Sekretariat Szkoły 

Podstawowej Nr 9 Harenda 21 34-500 Zakopane. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

28.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem - Harenda 

21. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



 


