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Zawiercie: Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy 

boisku piłki ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu 

Numer ogłoszenia: 117310 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 
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://www.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: Modernizacja terenów 

rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na terenie OSiR przy 

ul. Moniuszki 10 w Zawierciu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest: Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy 

boisku piłki ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu. Zakres prac 

obejmuje przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą, istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, wyposażeniem widowni w siedziska. 

Nowa nawierzchnia asfaltowa, przeznaczona będzie do funkcjonowania jako boisko do gry w 

piłkę o parametrach boiska do piłki ręcznej, oraz jako przestrzeń do jazdy na rolkach. 

Inwestycja prowadzona będzie przy ul. Moniuszki w Zawierciu, na terenie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji. W skład zamówienia wchodzi: a) Urządzenie powierzchni sportowych dla toru dla 

rolek oraz do grania w piłkę b) Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w miejscu 

istniejących c) Wyposażenie trybun w siedziska d) Wyposażenie w infrastrukturę sportową tj. 

piłkochwyty demontowalne na krótszych bokach, oraz bramki z możliwością demontażu e) 

Wykonanie i odtworzenie balustrad na poziomie korony stadionu oddzielające trybuny od 

ciągu komunikacyjnego f) Odtworzenie powierzchni zielonych ze względu na 

przeprowadzenie prac związanych z przebudową boiska g) Wykonanie oświetlenia 

Zestawienie powierzchni: Strefa do grania, parametry boiska do piłki ręcznej - 800,00m2 

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


Strefa bezpieczeństwa oddzielająca boisko do piłki ręcznej od toru dla rolkarzy - 193,60m2 

Powierzchnia toru dla rolkarzy - 844,00m2 Powierzchnia razem 1837,60m2 Powierzchnia 

przeznaczona do utwardzenia - Powierzchnia ciągów komunikacyjnych przeznaczona do 

odtworzenia - 340,00m2 Powierzchnia trawiasta - Powierzchnia - zieleń odtworzeniowa - 

120,00m2 2. Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia robót (przekazanie terenu robót) 

planowany jest na 06.07.2015r. - termin ten może ulec zmianie w zależności od terminu 

zawarcia umowy. 3. Każdy z wykonawców uprawniony jest do dokonania oględzin miejsca 

budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących na obiekcie. Z 

uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie 

dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. 4. 

Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-

wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (elementy te należy 

traktować jako podstawowe) oraz z dołączonymi przedmiarami robót. Przedmiary robót 

stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny. 5. Wykonawca jest zobowiązany 

udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia (roboty budowlane sprzęt i urządzenia) min. 3 

lat od daty odbioru końcowego. 6. Przed podpisaniem umowy wykonawca którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą, dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy na wartość 

określoną w formularzu oferty (zał. 1). 7. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub 

przedmiarach, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, 

pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub 

systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów 

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 8. Tam, gdzie w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach, przedmiot 

zamówienia został opisany z pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. 9. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie 

normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowane normy w kolejności 

zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 10. Wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia nie jest uzależnione od uzyskania pozwolenia na budowę.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.22.35.00-1, 45.11.27.00-2, 

45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.23.62.00-2, 45.45.40.00-4, 45.22.00.00-5, 45.40.00.00-1. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.08.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 

000,00 zł. 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 2. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PEKAO BANK 

S.A. 33 1240 2975 1111 0010 4324 0354. Uwaga 7: Wadium w tej formie uważa się za 

wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego 

przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy 

złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument 

wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności 

oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co 

pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci 

wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a. 2.3. Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, 

jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium 

wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - 

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

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 nie dotyczy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

prawidłowo ukończył: - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: 

budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych o powierzchni min. 1500,00 m² każda; - co najmniej 1 robotę 

budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie widowni o 

konstrukcji betonowej wraz z montażem min. 150 siedzisk. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o nie dotyczy 

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 spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 



Należy wykazać i przedłożyć dowody wykonania robót budowlanych w liczbie i 

przedmiocie wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyżej warunku 

dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Dowodami, o których wyżej mowa są: - 

poświadczenia; - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym wyżej 

mowa. W przypadku gdy Zamawiający - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu - 

jest podmiotem, na rzecz którego, roboty, budowlane wskazane w wykazie robót 

(...) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania 

dowodów o których powyżej mowa.; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 

wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty - 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania 

Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem notarialnie. 3. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane 

jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 4. W przypadku wniesienia 

wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XVI SIWZ. 5. W 

zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu 

dokonania oceny spełniania warunków) rozdziału XII SIWZ, 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 łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 

w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 5.1.Jeżeli wykonawca, wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2. do 2.4. polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt 5 (zgodnie z art. 26 ust. 

2b ustawy), Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 



zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, 

przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył 

wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia. 5.2. Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy 

Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami innego podmiotu 

niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia. 5.3. Podmiot, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (na roboty budowlane, 

sprzęt i urządzenia) - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z 

warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zgodnie z 

par. 16 wzoru umowy: 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może 

nastąpić w przypadku: a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej 

stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku, b) ograniczenia zakresu robót przez 

Zamawiającego. 2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może 

nastąpić w przypadku: a) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, 

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wystąpienia 

wad lub braków w dokumentacji projektowej, c) zawieszenia przez Zamawiającego 

wykonania robót, d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia 

nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie 

dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły 

wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do 

minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek 



działania siły wyższej, e) braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w wyniku złej 

pogody, trwającej ponad 5 dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac /robót/ lub 

usług budowlanych ze względu na wymogi producentów materiałów lub urządzeń, jeżeli 

rzeczywiście nie prowadzono w tym okresie prac, robót budowlanych oraz innych usług 

wchodzących w zakres przedmiotu umowy, przy czym w takim przypadku na wniosek 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty zawierające 

informację producentów materiałów lub urządzeń o ww. wymogach. 3) Zmiany osobowe - 

mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie 

nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku 

gdy dotychczasowy podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak 

dotychczasowy podwykonawca tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. 5) Zmiany 

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych 

teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.)- zmiana może nastąpić poprzez pisemne 

zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 2. Zmiana 

postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 3. Zmiana postanowień niniejszej 

umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.bip.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: 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

(sekretariat), 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: 1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2015 r. 2. Potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych 

oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 

(zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociażby jednego z 

postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 3. 

Dotyczy sekcji III.3.2) z uwagi na opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku 

dotyczącego wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wymaga podania w wykazie wartości 

wykonanych robót.. 

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 

 
 


