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Zielona Góra, 10 kwietnia 2015 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ 5.186.000 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; zamowienia@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 hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 

Sulechowskiej w Zielonej Górze 
 
7. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
7.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Budowa hali tenisowej wraz z  

zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze”.  
7.2 Przedmiotem zamówienia jest budowa hali tenisowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem 

terenu i przynależną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach budowy i rozbudowy hali 
lekkoatletycznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze z uwzględnieniem, iż nowo 
wybudowany obiekt ma przylegać do północnej części hali lekkoatletycznej (do części socjalnej).  

7.3 Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze na działkach 502/1, 502/2, 
501 i 2/14 (przed podziałem 2/9) obręb 13. 

7.4 Charakterystyczne parametry techniczne: 
a) powierzchnia zabudowy hala tenisowa: 2 802,81m2 

 część socjalna: 372,75 m2 

 sala tenisowa:  2 430,06 m2  
b) powierzchnia użytkowa: 2 683,45 m2 

 część socjalna: 330,38 m2 

 sala tenisowa:  2 353,07 m2 
c) powierzchnia sportowa: 782,25 m2 
d) kubatura: 27 922,03 m3 

 część socjalna: 1 667,38 m2 

 sala tenisowa:  26 244,65 m2 
e) długość budynku: 58,70 m 

 część socjalna: 26 625 m 

 sala tenisowa:  58,70 m 
f) szerokość budynku: 55,50 m 

 część socjalna: 14,00 m 

 sala tenisowa:  41,50 m 
g) wysokość budynku:   

 część socjalna: 4,50 m 

 sala tenisowa:  10,80 m 
h) ilość kondygnacji nadziemnych: 

 część socjalna: 1 

 sala tenisowa: 1 
i) ilość kondygnacji podziemnych: 

 część socjalna: 0 

 sala tenisowa: 0 
7.5.  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej SIWZ, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiącymi załącznik nr 9 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
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do SIWZ, dokumentacją projektową (projektem budowlanym) stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ, 
dodatkowymi wymaganiami w zakresie instalacji teletechnicznych określonymi w załączniku nr 11 
do SIWZ oraz szczegółowymi wymaganiami w stosunku do posadzki i nawierzchni sportowej w hali 
tenisowej stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ. 

7.6. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 
7.6.1 zagospodarowanie terenu: 
1) budowa nawierzchni komunikacyjnych (parkingi dla samochodów osobowych, chodniki, plac 

manewrowy dc. ppoż.); 
2) zagospodarowanie terenów zielonych; 
3) budowa przyłączy i sieci uzbrojenia terenu;  
4) budowa oświetlenia zewnętrznego; 
5) budowa oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu (sieci elektroenergetyczne);  
7.6.2. hala tenisowa wraz z przynależną częścią socjalną i magazynową - wykonanie projektu 

wykonawczego i wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego stanowiącego 
załącznik nr 10 do SIWZ  

7.6.3. Obiekt wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną stanowić ma funkcjonalno-użytkową 
całość.  

7.6.4. Przewiduje się pełne przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
7.7. Zakres przedmiotu zamówienia: 
7.7.1 budowa hali tenisowej (stanowiąca II etap budowy i rozbudowy hali lekkoatletycznej) wg projektu 

budowlanego wykonanego przez spółkę ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o. (projekt stanowi 
załącznik nr 10 do SIWZ) oraz projektu wykonawczego wykonanego przez Wykonawcę w ramach 
niniejszego zamówienia; 

7.7.2 wykonanie przez Wykonawcę branżowych projektów wykonawczych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ 
z uwzględnieniem dodatkowych wymagań w zakresie instalacji teletechnicznych określonych w 
załączniku nr 11 do SIWZ oraz szczegółowymi wymaganiami w stosunku do posadzki i nawierzchni 
sportowej w hali tenisowej stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ. 

7.7.3 Wyposażenie (zakup, dostawa oraz montaż): 
1) szafki dwudzielne, w układzie ½, wykonane z płyty HPL z ławeczką w kolorystyce ustalonej z 

Zamawiającym; 
2) kotary grodzące z napędem elektrycznym podwieszane pionowo pod dźwigary w kolorystyce 

ustalonej z Zamawiającym; 
3) kotary siatkowe zabezpieczające trybuny do wysokości 3.0 m w kolorystyce ustalonej z 

Zamawiającym; 
4) wyposażenie na każdym korcie: 

 słupki do tenisa profesjonalne, aluminiowe, owalne  z wewnętrznym naciągiem siatki – 2szt.  

 tuleje montażowe słupków do tenisa ziemnego ocynkowana ogniowo, stalowa, osadzana w podłożu 
kortu  – 2 szt. 

 rama podłogowa z deklem – 2szt.  

 siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem, gr. splotu 3mm (kolorystyka do uzgodnienia) 
– 1szt. 

 taśma  ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem – 1szt. 

 podpórka do gry singlowej – 2szt. 

 profesjonalne  ławki  dla zawodników (tworzywo sztuczne PVC, wzmocniona długość 2000mm – 
2szt. 

5) wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (elektryczne suszarki do rąk – 5 szt., 
elektryczne suszarki do włosów – 2 szt.)  

6) wyposażenie obiektu w piktogramy oraz urządzenia ppoż zgodnie z instrukcją ppoż. Przygotowanie 
wszelkich dokumentów oraz sporządzenie instrukcji ppoż - w zakresie Wykonawcy. 

Montowane i dostarczone wyposażenie sportowe musi posiadać certyfikaty uprawniające do rozgrywania 
turniejów ATP i WTA. 
Wszelki sprzęt sportowy oraz ww. wyposażenie przed dostawą i montażem podlega akceptacji przez 
Zamawiającego.  
7.8. Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt ostateczną decyzję pozwolenia na 

użytkowanie w terminie określonym w pkt 4 SIWZ.  
7.9. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego zawartym w załączniku nr 12 do SIWZ (dot. nawierzchni 
akrylowych), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:  

a) certyfikat  ITF (International Tennis Federation) kategorii 3 
b) próbki nawierzchni potwierdzające wymagania dotyczące kolorystyki nawierzchni (pole gry kolor 

RAL 5003 oraz pozostałe pole kortu kolor RAL 5012); 
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c) autoryzacja producenta nawierzchni dotyczącą przedmiotowego zadania, 
d) oświadczenie producenta nawierzchni dotyczące wykazania, iż na oferowanej nawierzchni odbyły 

się minimum 3 różne turnieje organizowane przez ATP (Association of Tennis Professionals – 
Związek Zawodowy Tenisistów), minimum 3 turnieje organizowane przez WTA (Women’s Teniss 
Association – Związek Zawodowy Tenisistek), minimum 1 rozgrywki Davis CUP, minimum 1 
rozgrywki FED Cup w przeciągu ostatnich pięciu lat. 

e) aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania 
jakością – EN ISO 9001, 

7.10. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 
obejmuje również: 

a) wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, ekspertyz, odstępstw od warunków technicznych 
lub przepisów budowlanych, opinii koniecznych dla prawidłowego wykonania dokumentacji 
wykonawczej i wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy i nie podlega 
oddzielnej wycenie 

b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze 
i porządkowe oraz wszelkie prace objęte zamówieniem w sposób niepowodujący jakichkolwiek 
zniszczeń, czy uszkodzeń również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich; 

c) pełne ubezpieczenie budowy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia finansowego przed 
skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w terminach określonych w umowie. 

d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; 
e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy; 
f) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP i 

przeciwpożarowych oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych; 

g) podjęcie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi. 

h) odpowiedzialność za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu. 
i) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów 

powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów 
ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 
21 z późn. zm.). 

j) zapewnienie na terenie placu budowy miejsca składowania materiałów pochodzących z rozbiórki. 
Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie składowania na placu budowy nie stanowiły 
zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenu. 

k) złom uzyskany z demontażu stanowi własność Wykonawcy.  
l) po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 

przedmiotu zamówienia; 
m) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób oraz badań przez wyspecjalizowane i 

uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) 
oraz ewentualnego uzupełnienie dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem 
zamówienia;   

n) odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji 
zadania (również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich) od chwili przekazania placu budowy, 
aż do chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

7.11. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazanie nazw 
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów w zamieszczonych elementach opisu 
przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Użyte w 
SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy 
traktować jako przykładowe – Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) 
równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy 
funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest 
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu 
równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.  

7.12. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że projekt budowlany jest kompletny i nadaje się do 
prawidłowego wykonania dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych. W związku z 
powyższym nie może on się uchylić od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie dokumentacji 
wykonawczej i robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego.  

7.13. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zwierać będzie łączną 
cenę prac projektowych, robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania 
(m.in. opłaty za utylizację, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych, koszt 
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wycinki drzew oraz inne opłaty niezbędne do realizacji inwestycji) a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

7.14. Ustalone wynagrodzenie jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac projektowych, robót 
budowlanych i innych świadczeń  oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie 
podlega przeliczeniom i obejmuje wszystkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości robót i innych 
świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej odstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

7.15. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, zwany dalej „harmonogramem” 
uwzględniający wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ z załącznikami w szczególności w 
projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający żąda, aby 
harmonogram uwzględniał w roku 2015 finansową realizację umowy na poziomie 
określonym w § 8 ust. 3 pkt a) umowy. 
Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

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

7.17. Zamawiający przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę dla projektu budowlanego będącego 
załącznikiem nr 10 do SIWZ.  

7.18. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu po podpisaniu umowy kopii 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej prac budowlano-montażowych (polisa CAR) w zakresie 
wszystkich ryzyk budowlanych na sumę minimum 10 000 000 zł  (słownie: dziesięć milionów 
złotych) obejmującej okres realizacji zamówienia. 

7.19. 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.  

7.20. Teren na którym planowane jest zamierzenie inwestycyjne objęte jest planem miejscowym  - 
Uchwała nr X/111/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rekreacyjno – Sportowego w 
Zielonej Górze 

7.21. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 
zakresie działek, na których usytuowany jest obiekt. 

7.22. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie projektowym, 
spełniając wymagane ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. 
zmianami) , innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm, oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej 

7.23. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia. 

8. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie; 

9. RODZAJ ZAMÓWIENIA: robota budowlana; 

10. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSÓLNEGO SŁOWNNIKA ZAMÓWIEŃ 
CPV/ 
45.00.00.00-7 – roboty budowlane 
71.22.00.00-6 – usługi projektowania architektonicznego 
45.11.27.00-2 – roboty w zakresie kształtowania terenu 
45.22.33.00-9 – roboty budowlane w zakresie parkingów 
45.23.24.60-4 – roboty sanitarne 
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne 
71.00.00.00-8 – 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.  
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 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 6.1.2) 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: 

 jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu obiektu sportowego z kortami tenisowymi o 
wartości min 4 000 000 zł oraz 

 jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu prac budowlanych z dźwigarami dachowymi o 
rozpiętości nie mniejszej niż 40 m;  

 dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni sportowej wraz z posadzką 
betonową w hali sportowej o powierzchni minimum 1300 m2 każda o wartości minimum 350.000 zł 
brutto oraz 

 dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu, w każdej z robót, zespołów kortów 
halowych z min. 3 kortami tenisowymi wykonanymi w technologii nawierzchni akrylowej. 

- potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały 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 6.1.2) i 6.1.6)  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 6.1.2) i 6.1.11) 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 
  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia posiadającymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: 

a) kierownik budowy (minimalne wymagania): 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej bez ograniczeń; 

 posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz w zakresie nadzoru (w funkcji kierownika budowy) 

 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad min.1 robotą budowlaną polegającą na 
wykonaniu nowej posadzki sportowej w budynku hali sportowej o powierzchni minimum 1300 m2  
oraz pełnieniu funkcji kierownika budowy nad min 1 robotą.  

b) kierownik robót elektrycznych (minimalne wymagania): 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; 

 posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót 
elektrycznych; 

c) kierownik robót sanitarnych (minimalne wymagania): 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń: 

 posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót 
sanitarnych; 

d) projektant branży architektonicznej (minimalne wymagania):  

 uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń; 

 posiadający minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta w branży 
architektonicznej lub kierownika projektu; 

e) projektant branży konstrukcyjno – budowlanej (minimalne wymagania): 

 uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń;  
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 posiadający minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno-
budowlanych lub kierownika projektu;  

f) projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (minimalne wymagania):  

 uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń  

 posiadający minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta instalacyjnych w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

g) projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i energoelektrycznych (minimalne wymagania): 

 posiadający uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych bez ograniczeń  

posiadający minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta instalacyjnych w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ze sobą. 

UWAGA: 
I. Przez uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania, o których mowa w 
pkt 5.1.2. SIWZ Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst jednolity z późn. zm.); 

 
II. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., 
Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). 
 

 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 6.1.2) i 6.1.7) 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., oraz spełniający szczegółowe 
warunki udziału w  postępowaniu:  
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.  

a) posiadają środki finansowe w wysokości minimum 6.000.000,00 zł lub zdolność kredytową na 
kwotę minimum 6.000.000,00 zł 

b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 8.200.000,00 zł.  

 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 6.1.2) i 6.1.9) – 6.1.10) SIWZ; 
11.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień 
pkt 10 SIWZ. 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 oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wymagane jest 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. 

W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania 
tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument (zobowiązanie) musi zawierać wyraźne 
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia). 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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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 6.1.2) – 6.1.11) 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; 
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg 

załącznika Nr 2 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 
3) 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; 

4) 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 4 do SIWZ; 

5) 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 i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 5 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; 

6) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 dysponowania osobami wg załącznika nr 6 do SIWZ - na 
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ; 

7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg 
załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. 
SIWZ; 

8) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w punkcie 5.1.3.a) SIWZ; 

9) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 
5.1.3.b) SIWZ; 

10) pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem 
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu 
zobowiązanego; 

11) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

12) dokumenty potwierdzające rodzaj nawierzchni zgodnie ze wskazaniem, o którym mowa w pkt 3.9 
SIWZ - na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego.   

13.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) SIWZ składa dokumenty wystawione 
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w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
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 
6.1.3.) - 6.1.4) 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 6.1.2) – 
6.1.11) 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 6.1.3) – 6.1.4), 6.1.6) – 6.1.10) i 6.1.13) 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 5.2. 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 6.1.3) – 6.1.4), 6.1.6) – 6.1.10) i 6.1.13) SIWZ 
sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.11. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.13) 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 6.1.6) 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.  

13.13.  W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w 
pkt 6.1.6) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa w 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 6.1.6) 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. 
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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: 02.12.2015 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 200.000,00 złotych (słownie: dwieście 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 27.04.2014 roku  do godz. 09:30.  

22. OTWARCIE OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2014 r. roku o godz. 09:45 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: 

a) cena oferty – 95% 

b) gwarancja – 5% 

24. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Wykonawca, którego oferta została 
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 przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających 
w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. do wysokości 50 % 
wartości zamówienia podstawowego. 

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 40 SIWZ.  

31. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU /PROGRAM 
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: Program Budowy Hal Tenisowych Ministerstwa Sportu i 
Turystyki - Edycja 2015 realizowany ze środków z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę i 
modernizacje hal tenisowych.  

32. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W PRZYPADKU 
NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA 

http://www.mosir-bip.e-partner.pl/
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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  10.04.2015 R. 

  
 
 
 
                          Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
       Robert Jagiełowicz 

 
 
                     

 


