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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 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. TRYB ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej 

niż 5.186.000 euro. 
 
3. TYTUŁ: Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej 

w Zielonej Górze. 
 
4. INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU: ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień   

Publicznych w dniu 10.04.2015 r.  pod nr 81656-2015 
 

5. ZMIANY W OGŁOSZENIU DOTYCZĄ: ogłoszenia o zamówieniu A.2300.3.2015 z dnia 10 kwietnia 
2015 r. 

 
5.1. pkt. 7.6 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
a) w ogłoszeniu jest: 
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. 
 

b) w ogłoszeniu powinno być: 
7.6.1 zagospodarowanie terenu: 
6) budowa nawierzchni komunikacyjnych (parkingi dla samochodów osobowych, chodniki, plac 

manewrowy dc. ppoż.); 
7) zagospodarowanie terenów zielonych; 
8) budowa przyłączy i sieci uzbrojenia terenu;  
9) budowa oświetlenia zewnętrznego; 
10) 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. 
7.6.5. Zamawiający wymaga, aby wykonany obiekt objęty przedmiotem zamówienia spełniał wymagania 

„Programu budowy hal tenisowych” – edycja 2015 wprowadzonego decyzją nr 13 Ministra Sportu i 
Turystyki z dnia 17 lutego 2015 r. 
 

5.2. pkt. 7.9:  
a) w ogłoszeniu jest: 
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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); 
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, 

 
b) w ogłoszeniu powinno być: 

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 nw. dokumenty oraz 
wypełnić pkt c) Formularza oferty:  

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); 
c) autoryzacja producenta nawierzchni dotyczącą przedmiotowego zadania, 
d) aktualny  atest higieniczny;  
 
5.3  pkt. 21: 
a) w ogłoszeniu jest: 

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 27.04.2015 roku  do godz. 09:30.  

b) w ogłoszeniu powinno być: 
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 29.04.2015 roku  do godz. 09:30 
 

5.2. pkt. 22: 
a) w ogłoszeniu jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2015 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. 

b) w ogłoszeniu powinno być:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2015 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. 
 

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 22.04.2015 r.  

 
 
 
                 Dyrektor  

                    Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                      Robert Jagiełowicz  

 

 


