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Zielona Góra, 23 października 2013 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 5.000.000 EURO 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
65-022 Zielona Góra  
ul. Sulechowska 41  
telefon  (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09  
www.mosir.zgora.pl; mosir@mosir.zgora.pl  

 
2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa 

 
3. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA: obowiązkowe 

 
4. OGŁOSZENIE DOTYCZY: zamówienia publicznego. 
 
5. TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: przetarg nieograniczony.  
 

6. NAZWA ZADANIA: budowa sauny zewnętrznej, budowa wiatrołapu do obiektu odnowy 

biologicznej wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem na terenie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze 

 
7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

7.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sauny zewnętrznej, budowa wiatrołapu do obiektu 

odnowy biologicznej wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem na terenie 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, tj. zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy pzp. 

7.2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w opisanym w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym zakresie wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń, wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zadanie dotyczy obszaru przynależnego do zespołu 

relaksacyjno-zabiegowego, zlokalizowanego w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze, ulica 
Sulechowska 41, na działce nr 504/2, obręb 13. 

7.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany w 

dalszej części również „PFU”, zawarty w załączniku nr 10 do SIWZ. 
7.4. Zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z PFU obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej w opisanym w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym zakresie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanie pozwolenie na użytkowanie, a w szczególności 

wykonanie: 

7.4.1. dla budowy wiatrołapu z niezbędnymi instalacjami i przyłączami: 
7.4.1.1. wykonanie rozbiórki elementów i roboty przygotowawcze: 

a) demontaż elementów fasady oraz ocieplenia na słupach i nad wejściem do odnowy; 
b) demontaż tarasu drewnianego w obrębie montażu wiatrołapu; 
c) demontaż istniejących schodów drewnianych tarasu; 
d) demontaż belek podwalinowych tarasu w obrębie projektowanego wiatrołapu; 
e) demontaż krawężników itp.; 
f) usunięcie (przesadzenie) krzewów i drzew; 

7.4.1.2. wykonanie robót ziemnych (min. wykonanie wykopów pod fundamenty); 
7.4.1.3. wykonanie robót budowlanych: 

a) fundamentów i ścian fundamentowych, płyty betonowej posadzki; 
b) konstrukcji stalowej wiatrołapu wraz z niezbędną fasadą szklaną; 

c) konstrukcji tarasu i schodów drewnianych tarasu wraz z niezbędną konstrukcją; 
d) roboty wykończeniowe oraz wykonanie warstw posadzkowych; 

7.4.1.4. wykonanie instalacji sanitarnych: 
a) przyłącza deszczowego; 
b) kanalizacji deszczowej; 
c) instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania; 

http://www.mosir.zgora.pl/
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7.4.1.5. wykonanie instalacji elektrycznych - silnoprądowej; 
7.4.1.6. wykonanie instalacji teletechnicznych i strukturalnych; 

7.4.2. dla budowy sauny z niezbędnymi instalacjami i przyłączami: 

7.4.2.1. wykonanie robót ziemnych (min. wykonanie wykopów pod fundamenty); 
7.4.2.2. wykonanie robót budowlanych: 

a) fundamentów i ścian fundamentowych, płyty betonowej posadzki; 
b) konstrukcji drewnianej sauny (kpl) wraz ze stolarką okienną i drzwiową; 

c) system obróbek i odwodnienia; 

d) roboty wykończeniowe (ścian, sufitu, posadzki); 
e) opaski wokół obiektu. 

7.4.2.3. wykonanie instalacji sanitarnych: 
a) przyłącza deszczowego, kanalizacyjnego i wodociągowego; 

b) kanalizacji deszczowej; 

c) instalacji wewnętrznych sanitarnych; 
d) instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

7.4.2.4. wykonanie instalacji elektrycznych; 
a) przyłącza energetycznego; 

b) instalacji elektrycznych w tym: zasilania, oświetlenia, gniazd wtykowych wraz z 
osprzętem, instalacja oświetlenia zewnętrznego wraz z osprzętem; 

7.4.2.5. wykonanie instalacji teletechnicznych i strukturalnych:  

a) sieci strukturalnych; 
b) monitoringu; 

c) oświetlenia; 
d) nagłośnienia; 

e) inst. przyzywowej; 

7.4.2.6. wyposażenia sauny: 
a) piec sauny i sterowanie; 

b) siedziska, podesty, akcesoria sauny; 
c) urządzenia audio; 

d) sprzęt i oznakowanie p.poż, znaki informacyjne; 
7.4.3. zagospodarowanie terenu z budową ogrodzenia: 

a) ogrodzenie; 
b) ciągi piesze; 
c) zagospodarowanie zielenią; 
d) opaski. 

7.5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. 

osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i 

własnym staraniem. 

7.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
Szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji uwzględniający wymagania Zamawiającego 

zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Harmonogram podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7.7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu 

kopię (i następnie zapewnieni ciągłość) polisy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (CAR) na 
sumę gwarancyjną równą wartości brutto umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 3 dni 

przed wygaśnięciem okresu obowiązywania polisy, kolejne polisy ubezpieczenia, wraz z dowodami 
zapłaty składek. 

7.8. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na zrealizowany przedmiot 
zamówienia na okres 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 

miesięcy. 

8. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie; 

9. RODZAJ ZAMÓWIENIA: robota budowlana; 

10. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSÓLNEGO SŁOWNNIKA ZAMÓWIEŃ 
CPV/ 

45000000-7  Roboty budowlane; 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę; 
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części; 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków; 

45223100–7 Montaż konstrukcji metalowych; 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynku; 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne; 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 
71000000–8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

11. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA: 

11.1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
 nakładają obowiązek ich posiadania – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
 spełniający  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.  
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3) SIWZ; 
11.2. wiedza i doświadczenie – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w 
 postępowaniu:  

posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 
jednego zadania polegającego na budowie sauny zewnętrznej o powierzchni użytkowej 

min. 33 m2 - potwierdzonego dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostało 
wykonane, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3), 6.1.7) i 6.1.10) SIWZ; 
11.3. potencjał techniczny – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 

 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3) i 6.1.10) SIWZ; 
11.4. osoby zdolne do wykonania zamówienia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

 Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz spełniający 
 szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia: 

 kierownik budowy posiadający (łącznie): 

a. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz  

b. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy; 
 kierownik robót instalacyjnych, sanitarnych i technologicznych posiadający 

(łącznie): 

a. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

instalacyjne uprawniające do kierowania robotami instalacyjnymi co najmniej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

wentylacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, oraz 

b. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi, jako 
kierownik robót instalacyjnych sanitarnych lub kierownik budowy; 

 kierownik robót elektrycznych posiadający (łącznie): 

a. uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 
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odpowiadające im równoważne uprawnienia instalacyjne do kierowania robotami 

budowlanymi co najmniej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz 

b. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi, jako 

kierownik robót instalacyjnych elektrycznych lub kierownik budowy;  
 projektant branży architektonicznej posiadający (łącznie): 

a. uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz 

b. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta 
branży architektonicznej lub kierownika zespołu projektowego;  

 projektant branży konstrukcyjnej posiadający (łącznie): 

a. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz 

b. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta 
branży konstrukcyjnej lub kierownika zespołu projektowego; 

 projektant instalacji sanitarnych posiadający (łącznie): 

a. uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do 

projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych i wentylacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, oraz 
b. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta 

instalacji sanitarnych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub kierownika zespołu 

projektowego; 
 projektant instalacji elektrycznych posiadający (łącznie): 

a. uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane do projektowania co najmniej w zakresie 

instalacji i sieci, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, oraz 
b. co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta 

instalacji elektrycznych (zewnętrznych i wewnętrznych) lub kierownika zespołu 
projektowego; 

Uwaga:  
I. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania 

Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane; 

II. Przez 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu danej funkcji Zamawiający rozumie łączny okres 
(suma okresów) przez jaki dana osoba pełniła odpowiednią funkcję na jednej lub kilku 

budowach/ projektach; 
 III. Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji spośród wymienionych  

 w pkt 5.1.2.1. – 5.1.2.7. SIWZ przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem że osoba 

 ta spełnia łącznie wymagania w zakresie uprawnień budowlanych i doświadczenia określonych dla 
 danych funkcji. 
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3), 6.1.8) oraz 6.1.10) SIWZ  
11.5. sytuacja ekonomiczna i finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 

spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 
 Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – 
 nie  spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
 wyszczególnionych w pkt 6.1.3) i 6.1.10) SIWZ; 
11.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
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oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (zaleca się aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia) zgodnie z pkt 6.1.10) SIWZ - 
oryginał!!. 

11.7. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ zostanie 
wykluczony z udziału w postępowaniu. 
 

12. WARUNKI NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY BRAKU PODSTAW DO WYLKUCZENIA  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy pzp. oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.4) – 6.1.6) SIWZ. 
 

13. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 

13.1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane od 

Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 

2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ;  

3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg 

załącznika Nr 3 do SIWZ; 
4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacja 

o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do SIWZ; 
7) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z  podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 6 do SIWZ wraz z dowodami 
wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określającymi czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 6.12. - 6.13 SIWZ - na potwierdzenie 

spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ 
8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie 
spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ; 

9) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 8 
do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ; 

10) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 

11) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

13.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 6.1.5) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
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Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 
13.3.  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 

notariuszem.  
13.4.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

pkt 5.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26  

ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa  

w pkt 6.1.4.) - 6.1.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.3. SIWZ; 
13.5.  Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. 

13.6.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 
6.1.10) SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty  

i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie dokumenty i 
oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
13.7.  Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów  

o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.5) i 6.1.7) – 6.1.9) SIWZ, które mogą być przedstawione  
w formie kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.8. SIWZ. 

13.8.  Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają  
za zgodność z oryginałem te podmioty. 

13.9.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13.10. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.5) i 6.1.7) – 6.1.9) SIWZ 
sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.11) SIWZ podane 
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg 

Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

13.12. Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.7) SIWZ, są:  

13.12.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych 
lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 
13.12.2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,  

o którym mowa w pkt 6.12.1. SIWZ; 
13.12.3. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli  

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.12.1. SIWZ.  

Uwaga: W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie  
od 20 lutego 2013 r. do 20 lutego 2014 r. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w 

pkt 6.12.1. SIWZ może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub 

usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 
ukończenie określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).  

13.13.  W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym 

mowa w pkt 6.1.7) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w 
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pkt 1 SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 6.12. 

SIWZ.  
13.14.  W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6.1.7) SIWZ 

budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika,  

że zamówienia nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może zwrócić 
się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi 

były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, 
bezpośrednio Zamawiającemu. 

13.15.  Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. – 6.14. SIWZ musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.  
 

14. ZAMAWIAJĄCY NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZMÓWIENIE PUBLICZNE 
TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  

15. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia podpisania umowy do 27.12.2013 r. 

16. OFERTY WARIANTOWE: nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

17. OFERTY CZĘŚĆIOWE: nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

18. ZALICZKI: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

19. TERMIN ZWIĄZNIA: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 

20. WADIUM: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium  
w wysokości 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 

21. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT: Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, 
pokój nr 05 - sekretariat, w terminie do dnia 07.11.2013 roku  do godz. 9:00.  

22. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2013 r. roku o godz. 9:15 w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno – Sportowe, ul. Sulechowska 
41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 12. 

23. KRYTERIA WYBORU OFERTY I CH ZNACZENIE (w %): cena oferty – 100% 

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Wykonawca, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie.  

25. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/: 

25.1.  SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej: www.mosir-bip.e-partner.pl  
25.2. SIWZ w formie papierowej można odbierać w siedzibie Zamawiającego nr pokoju 05 (tel.  (+48) 
 68 412 50 01) osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty w kasie Miejskiego Ośrodka Sportu 
 Rekreacji w wysokości 6,00 zł. W przypadku wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ pocztą, 
 należy dokonać opłaty za SIWZ powiększonej o kwotę opłaty pocztowej (+7,10 zł) - w wysokości 
 13,10 zł na rachunek bankowy nr: PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 10 1020 5402 0000 
 0702 0247 4492. Zamówienie SIWZ należy przesłać na numer fax (+48) 68 412 50 09  wraz z 
 potwierdzeniem wniesienia opłaty; 

26. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.  

27. UMOWA RAMOWA: nie dotyczy. 

28. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: nie dotyczy. 

29. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZA POMOCĄ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: nie 
dotyczy. 

30. ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA 
PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY: zgodnie z pkt 39 SIWZ.  

31. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU /PROGRAM 
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: nie dotyczy. 

http://www.mosir-bip.e-partner.pl/


Numer sprawy:  A.2300.8.2013 
 

8 

32. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU 
NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), KTÓRE 
MIAŁY BYĆ PRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 
nie. 

33. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH W DNIU  23.10.2013 R. 

  
 
 
 
 
 
                    Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                          Robert Jagiełowicz  

 


