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Zawiercie: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WIERZBOWEJ W ZAWIERCIU 

Numer ogłoszenia: 26805 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6724337, faks 032 6724337. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://osir.net.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Zawiercie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WIERZBOWEJ W 

ZAWIERCIU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy 

Wierzbowej w Zawierciu. Teren, na którym planowana jest inwestycja położony jest w granicach administracyjnych miasta Zawiercie na terenie 

http://www.osir.net.pl/


osiedla Piłsudskiego. Teren położony jest na trzech działkach. W rejonie inwestycji istnieje zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna. Teren, na 

którym lokalizuje się siłownię zewnętrzną sąsiaduje od zachodu z kompleksem sportowym. Teren jest niezagospodarowany, nieogrodzony. W 

ramach inwestycji zaprojektowano układ komunikacyjny składający się z trzech stref (okręgów) funkcjonalnych wyznaczających poszczególne 

strefy terenu rekreacyjnego: strefa aktywności, na której mieszczą się urządzenia siłowni, strefa wypoczynku z układem małej architektury w 

postaci ławek, strefa ciszy, na której umieszczono stoły do gier planszowych - szachy, warcaby itp. Całość wkomponowano w układ 

projektowanej zieleni urządzonej. Poszczególne strefy (okręgi) połączono ze sobą alejkami. Dojście do terenu siłowni realizowane będzie z 

chodnika przy ul. Wierzbowej (proj. furtka) oraz od strony istniejącego parkingu na terenie boiska sportowego. Istniejące ogrodzenie między 

boiskiem a terenem siłowni należy rozebrać. Powierzchnia terenu - 1 117 m2 Powierzchnie utwardzone (chodniki, place) - 391,54 m2 

Powierzchnie biologicznie czynna (zieleń urządzona) - 725,46 m2 Zakres robót budowlanych: wykonanie korytowania, wykonanie obrzeży i 

podbudowy pod projektowane nawierzchnie, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie - montaż elementów siłowni, ustawienie - 

montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin siłowni, stojaki na rowery), wykonanie nasadzeń, pielęgnacja zieleni, 

wykonanie niezbędnych uruchomień i odbiorów. UWAGA! Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje ogrodzenia terenu (pkt 4.4 projektu 

siłowni). W projekcie zastosowano urządzenia siłowni przeznaczone na tereny zewnętrzne. Wszystkie przyrządy ćwiczeniowe muszą posiadać 

certyfikaty, potwierdzające spełnienie wymogów stawianych przez normy PN-EN 1176, PN-EN 957. W celu zapewnienia najwyższej odporności 

na warunki atmosferyczne i korozję wszystkie elementy urządzeń winny być wykonane z rur galwanizowanych ogniowo, a następnie podwójnie 

malowane proszkowo. Każde urządzenie siłowni zewnętrznej winno się składać z pionowej kolumny / tablicy informacyjnej i dwóch przyrządów 

na stałe do niej przytwierdzonych. Na tablicy, zwieńczonej aluminiową czapką chroniącą przed negatywnym wpływem warunków 

atmosferycznych, mają być trwale umieszczone: piktogram przedstawiający ćwiczącą osobę oraz rozwijane przez przyrząd partie mięśni, opis 

działania przyrządu i wpływu na poszczególne partie ciała ćwiczącego, zasady korzystania z urządzenia. Przedstawione w załączniku nr 1 - 

zestawienie urządzeń siłowni do projektu ilustracje nie wskazują na konkretnego wykonawcę, a jedynie mają pomóc w identyfikacji typu 

urządzenia i jego funkcjonalności. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń tożsamych lub równoważnych. Wszystkie proponowane urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Dopuszcza się montaż urządzeń siłowni wyłącznie o jednorodnym charakterze. Gwarancja na 

urządzenia siłowni minimum 36 miesięcy. Montaż elementów - poprzez fundament żelbetowy - min. 60/60/60 cm, Beton B30 + dodatek W8. 

Rodzaj i rozstaw zbrojenia, śrub mocujących wg wytycznych producenta urządzenia. Dokładne parametry, funkcje urządzeń zostały określone z 

załączniku nr 1 do projektu. Wymiary urządzeń w załączniku podane zostały jako przykładowe. W przypadku zastosowania urządzeń o innych 

wymiarach należy zwrócić uwagę na strefy bezpieczeństwa. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również obsługa geodezyjna zadania. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, pomocniczo przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Jeżeli 

w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki 

opis ze wskazaniem na typ o parametrach technicznych, właściwościach eksploatacyjnych i funkcjonalnych nie gorszych niż te, podane pod 

pojęciem typu (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest 



zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca 

obowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.41.00.00-5, 45.00.00.00-7, 45.21.21.40-9, 45.23.30.00-9, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł. 2. 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

KONTO: 33 1240 2975 1111 0010 4324 0354 z dopiskiem: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. WIERZBOWEJ W 

ZAWIERCIU. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 4. Jeżeli 

wykonawca wnosi wadium w: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał 

gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. 5. Wadium wniesione w 



formach, o których mowa w pkt VIII ust. 4 SIWZ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 

jego stronie. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i 

prawidłowo ukończyli: - co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej 

niż 150 000 zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia: 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) wykazu wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych 

powyżej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że 



roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencji). Wzór wykazu 

znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie 

spełnia. W sytuacji gdy w zamówieniach przedstawionych przez Wykonawcę (na potwierdzenie spełniania warunku) rozliczenie 

między Wykonawcą a zamawiającym za wykonane zamówienia zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, 

Wykonawca (dla celów oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych 

polskich na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali osobą lub osobami, która będzie 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów; Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

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

oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623) oraz 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394). W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do SIWZ, 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. 

dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego powyżej. Wzór wykazu znajduje się w załączniku 



nr 4 do SWIZ; 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wskazane przez Wykonawcę w 

wykazie, o którym mowa powyżej posiadają wymagane uprawnienia (zawarte w wykazie osób, o którym mowa powyżej). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w 

oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia warunku szczegółowego w tym zakresie. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw 

do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą: 1) Druk Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wykaz 

części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 

(Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników 

stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: Zmiany postanowień niniejszej umowy 

mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych jej postanowień mogą nastąpić (na 

warunkach j/w) w następujących przypadkach: 1) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji: a) wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) działania siły wyższej, d) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających 

wykonanie robót, 2) wstrzymania wykonania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób lub 

organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego 3) nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku 

VAT; 4) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy; 5) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonywanie 

obowiązków zgodnie z umową lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone 

przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.osir.net.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10 42 - 

400 Zawiercie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 08:00, miejsce: Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10 42 - 400 Zawiercie. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ogłoszenie o 

zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2013 r.. 



IV.4.17) Czy przewiduje się 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 

 

 


