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OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na: 

 
Nadbudowę dachu wielospadowego wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka 

Zdrowia w Lutczy 
 
Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa dachu wielospadowego wraz z termomodernizacją budynku 
Ośrodka Zdrowia w Lutczy, obejmująca w szczególności: przebudowę stropodachu na dach 
wielospadowy, docieplenie budynku, wymianę stolarki drzwiowej, remont budynku garaŜy. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45211350-7 – Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych,  

45421100-5 -  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów. 

Zamawiający nie dokonał podziału zadania na części.  

Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 

Termin wykonania zamówienia – 31.08.2009 r. 

Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium.  

1) Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
1-3 ustawy oraz nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,  
z 2008 r. Nr 171, poz. 1058). 

2) Wykonawca musi wskazać na stanowisko kierownika budowy osobę (osoby) posiadającą 
uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych oraz przynaleŜącą do Izby 
InŜynierów Budownictwa. 

3) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 3 robót budowlanych,  
w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. robót 
budowlanych o wartości co najmniej 320.000,00 brutto kaŜda. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie 
spełnia. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: -  cena – 100 %. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, 
pok. nr 14 i 15 – Referat Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych.  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// 
www.gmina-niebylec.un.pl/bip  

Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Sebastian Szczepaniak tel. 017 27 73 998; Marta Antonik 
tel. 017 27 73 997, e-mail: inwestycje@niebylec.un.pl 
 
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2 - Sekretariat. 

Termin składania ofert upływa dnia: 17.12.2008 r. o godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.12.2008 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 11-świetlica. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 



Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

 
 

Niebylec, dnia 27.11.2008 r. 


