
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 35 w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:

– Zadanie 1 –  Wykonanie remontu pomieszczenia sanitarnego chłopców i pomieszczenia 
gospodarczego na I piętrze w budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 przy 
ul.Uczniowskiej 1 w Gdyni.

– Zadanie 2 –  Wykonanie wymiany posadzek z płytek PCV na korytarzach parteru, I i II 
piętra Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul.Uczniowskiej 1 w Gdyni.

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Kpt. Stanisława Kosko, 81-647 Gdynia, ul. Uczniowska 1

Przedmiot zamówienia: roboty budowlane 
– Zadanie  1 –  Wykonanie  remontu  pomieszczenia  sanitarnego  chłopców  i  pomieszczenia 

gospodarczego na I piętrze w budynku Szkoły.
Kody wg CPV: 45400000-1; 45453000-7; 45310000-3; 45330000-9.

– Zadanie 2 – Wykonanie wymiany posadzek z płytek PCV na korytarzach parteru, I i II piętra 
w budynku Szkoły.
Kody wg CPV: 45400000-1; 45111300-1; 45432111-5; 45431100-8.

Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Wymagany termin realizacji:
– Zadanie 1 – całość robót – do 6 tygodni – 42 dni od daty zawarcia umowy,
– Zadanie 2 – całość robót – do 6 tygodni – 42 dni od daty zawarcia umowy.

Termin składania ofert: do dnia 05.06.2009r. do godz. 900 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 
35 w Gdyni, ul.Uczniowska 1, Sekretariat, w godz. 800  -  1500 .
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2009r. godz.  930 w siedzibie Szkoły Podstawowej 
Nr 35 w Gdyni, ul.Uczniowska 1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każde zadanie. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 
Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.   

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:   cena oferty   100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj:

– prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w 
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
– spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, tj: 
posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 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  do  wykonania  zamówienia; 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania; nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania,
– w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  (a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie) 



wykonywali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości netto minimum 45 000,00 zł 
każda w zakresie budowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej,
– wykażą  się  osobami  które  posiadają  uprawnienia  do  kierowania  robotami 
budowlanymi w następujących specjalnościach:
a) Zadanie 1 – 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; 
- 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej;

b) Zadanie 2 – 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej.

Ocena  spełnienia  warunków  przez  Wykonawców  dokonana  zostanie  na  podstawie 
załączonych dokumentów lub oświadczeń systemem: spełnia/ nie spełnia.

SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej 35 ul.  Uczniowska 1 w 
Gdyni  lub pobrać na stronie internetowej  http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4875_.html   lub na 
stronie internetowej Szkoły  http://www.sp35gdynia.pl 

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są:
Janina Ostałowska –  Dyrektor Szkoły,  
Małgorzata Miotk  –  Kierownik administracyjny
tel.  058 624-09-74  w godz. 8.00 – 14.00

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4875_.html

