
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot. postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy BiZP – 1//3/2012

Nazwa zadania:  Remont zespołu saun w budynku krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sokółce
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j.  
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zawiadamia o wszczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce , ul. Mariańska 31, 16-100 
Sokółka, woj. podlaskie, tel. 85 711 25 71, faks 85 711 25 71.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.sokolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjana.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zespołu saun w budynku 
krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu zespołu saun w budynku krytej 
pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce przy ul. Mariańskiej 31. Zakres robót obejmuje 
wykonanie  prac  remontowych  pomieszczeń  wewnętrznych  (posadzki,  ścianki  działowe,  sufity, 
wyposażenie  pomieszczeń  saun),  wykonanie  robót  elektrycznych  (rozdzielnie  elektryczne, 
instalacja  oświetleniowa,  gniazd  wtykowych,  siły  oraz  połączeń  wyrównawczych,  instalacja 
nagłośnienia), wykonanie robót sanitarnych (instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna wraz z 
armaturą sanitarną, instalacja wentylacji mechanicznej).

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

II.1.5)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 45.00.00.00-7,  45.10.00.00-8,  45.40.00.00-1, 
45.33.00.00-9,  45.33.22.00-5,  45.34.30.00-3,  45.33.24.00-7,  45.33.20.00-3,  45.33.23.00-6, 
45.33.12.10-1, 45.32.10.00-3, 45.31.00.00-3.

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:
Termin zakończenia robót budowlanych: 31.03.2013 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych)



Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. w pieniądzu płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Nr 64 8093 0000 0000 
0938 2000 0040, z dopiskiem wadium w przetargu na Remont zespołu saun w budynku krytej 
pływalni  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. 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 r. Nr 
42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r.).

UWAGA:
1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 
22.11.2012  r.,  do  godz.  12:00.  2.  Wadium  wniesione  w  pieniądzu  będzie  skuteczne,  jeżeli  w 
podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. Wykonawca, który nie 
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w 
specyfikacji  zostanie  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta  uznana  za  odrzuconą.  4.  W 
przypadku  przedłużenia  okresu  związania  ofertą,  zgoda  wykonawcy  na  jego  przedłużenie  jest 
dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to 
możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. W pozostałych 
przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

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

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawcy powinni udokumentować że wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie: minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, 
przebudowy lub  remontu  pomieszczeń  wewnętrznych  w  budynkach  użyteczności 
publicznej  o  wartości  brutto  minimum  150  tys.  PLN  każdy,  w  tym  jednej  z 
montażem urządzeń basenowych lub saun.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego 
zamówienia dysponowali  po minimum jednej  osobie posiadającej  uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: ogólnobudowlanej, instalacyjnej 



w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych, należących 
do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada opłaconą 
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiot zamówienia wwysokości minimum 100.000,00 zł.

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 

• 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,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie,  że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• 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 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub 
zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 



rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie  zalega z  opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne,  lub 
potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• 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 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert 

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: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.osir.sokolka.pl



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sporu i 
Rekreacji w Sokółce ul. Mariańska 31 16-100 Sokółka Budynek krytej pływalni I piętro, pokój nr 
205.

IV.4.4)  Termin składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu lub ofert:  
22.11.2012r.  godzina  12:00,  miejsce:  Ośrodek  Sporu  i  Rekreacji  w  Sokółce  ul.  Mariańska  31
16-100 Sokółka Budynek krytej pływalni I piętro, pokój nr 214 (sekretariat).

IV.4.5) Miejsce i termin otwarcia ofert:
22.11.2012r.  godzina  12:10,  miejsce:  Ośrodek  Sporu  i  Rekreacji  w  Sokółce  ul.  Mariańska  31,
16-100 Sokółka Budynek krytej pływalni I piętro, pokój nr 205.

IV.4.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.7)  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

IV.4.8) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  nr 
ogłoszenia: 439610-2012. Data zamieszczenia: 08.11.2012 r.
.......................................................
Kierownik Zamawiającego                                                   Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Sokółce
    Mirosław Bielawski


