
 

Zamawiający:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
UL. 3-go MAJA 36A

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Na wykonanie zadania o wartości poniżej 
60 000 EURO pod nazwą:

„Remont niecki basenowej brodzika dla dzieci”

       CPV 45000000-7
      

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 
z późniejszymi zmianami).

Zatwierdzam:

Czerwionka-Leszczyny 02.08.2006 r. 
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Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia

Do przeprowadzenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zrealizowanie za-
dania p.n.:
"Remont niecki basenowej brodzika dla dzieci."

1.Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czerwionka-Leszczyny, 
ul. 3-go Maja 36a,   44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
tel. (0-prefiks-32) 4318842,   fax  (0-prefiks-32) 4318842

2.Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Charakterystyka zamówienia:
–rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju,
–skucie nierówności betonu na ścianach niecki,
–skucie nierówności betonu – próg przy wejściu do basenu,
–usunięcie zewnętrznej warstwy betonu na powierzchniach poziomych,
–wykucie dysz wylotowych,
– uzupełnienie schodów (deskowanie, zbrojenie)
– wypełnienie rys, uzupełnienie ubytków powierzchni poziomych i pionowych
– gruntowanie podłoży
– wykonanie  izolacji i uszczelnień,
– licownie ścian niecki płytkami z kamieni sztucznych,
– posadzki dna niecki z płytek z kamieni sztucznych
– okładziny schodów do niecki z płytek
– wklejenie rynien przelewowych
– montaż dysz wlotowych
–uszczelnienie i licowanie plaży – pas wokół niecki.

                                                                                                                
2.2. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót (załącznik nr 7) oraz w Specy-
fikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 8), do niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia..
Zamówienie dotyczy  wykonania prac ujętych w dokumentacji, obejmujących Etap Ia.

Zamówienie wykonane będzie przy udziale materiałów powierzonych wykonawcy 
przez inwestora. 
Na materiały powierzone składają się:

- ceramika basenowa i podłogowa,
- rynny przelewowe.

W/w elementy nie zostały ujęte w przedmiarze
Materiały te spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót. 

3. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie:  21 sierpień 2006 r.
Zakończenie:  08 wrzesień 2006 r.
Prace prowadzić należy w godzinach 22:00 – 14:00

4. Miejsce i termin składania ofert:
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Oferty należy składać w terminie do 10.08.2006 r. godz.  1000  w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Czerwionce – Leszczynach, 44-230 Czerwionka – Leszczyny ul. 3-go Maja 36a 
pokój 109. Do tego czasu oferta winna być doręczona do MOSiR Czerwionka-Lesczyny.

5. Szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonawców.

5.1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru takiego Wykonawcę, który w ramach niniej-
szego postępowania zagwarantuje:
a)cenę ryczałtową oferty obliczoną na bazie dokumentacji technicznej, przedmiarów robót 
oraz warunków określonych w SIWZ.
- Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, 
a w szczególności koszt wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji 
i zabezpieczenia terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, bieżące koszty utrzymania 
tego zaplecza (media), koszt wody pobieranej dla celów technologicznych. 
- Cena ofertowa, wyliczona jw. jest ceną ryczałtową, braną pod uwagę przy wyborze oferty, 
która wprowadzona zostanie bez negocjacji do umowy.

Cena ofertowa winna uwzględniać wykonanie wszystkich odbiorów, pomiarów i badań 
koniecznych do uzyskania zgody na użytkowanie obiektu oraz dostarczenie Zamawiającemu 
wszystkich właściwych protokołów.
Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych oraz współczynników zmniejszających do 
wartości wyceny.
        
Cena ofertowa powinna uwzględniać te roboty, które nie ujęto w przedmiarze, ale konieczno-
ść ich wykonania wynika z przepisów Prawa Budowlanego lub przepisów BHP.
b) wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego w terminie do dnia 08.09.2006 r. 
c) udzielenie minimum trzyletniej gwarancji podwykonawczej. Termin gwarancji liczony 
będzie od daty całkowitego odbioru wszystkich robót.
5.2. Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
oraz częściowych.
5.3. Przedmiar stanowi element pomocniczy do ustalenia ceny ryczałtowej, wartość po-
szczególnych elementów należy wpisać do formularza oferty.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

6.1. Oferta winna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach.
6.2. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona napisem: 
        " Remont niecki basenowej brodzika dla dzieci "
         Nie otwierać przed dniem 10.08.2006 r., godz. 1030".
6.3. Koperta wewnętrzna dodatkowo powinna posiadać nazwę, adres oraz  NIP oferenta.
6.4. Oferta winna zawierać dokumenty i załączniki wyszczególnione w pkt. 7 niniejszej spe-
cyfikacji.
Złożona oferta musi być kompletna, strony powinny być ponumerowane, oferta musi być zło-
żona w sposób trwały, natomiast wszystkie załączone dokumenty winny zachowywać kolej-
ność narzuconą w SIWZ.
6.5. Wszystkie dokumenty i załączniki wymagane w ofercie muszą być napisane czytelnie 
i podpisane przez upoważnioną osobę (upoważnione osoby), wszystkie kserokopie doku 
mentów winny być potwierdzone zgodnie z oryginałem przez upoważnioną osobę (upowa-
żnione osoby).
6.6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
6.7.Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 
oraz częściowych.
6.8. Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu dobrowolnie ponosi wszelkie koszty 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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6.9. Zamawiający zaleca, aby oferent przed złożeniem oferty przetargowej dokonał oględzin 
miejsca robót i zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać się niezbędne przy przy-
gotowaniu oferty.
6.10. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30  dni licząc od terminu składa-
nia ofert.

7. Dokumenty, oświadczenia oraz informacje wymagane od oferentów jakie mają do-
starczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowa-
niu:

Do formularza  oferty - zał. nr. 1 - jako dokumenty uzupełniające należy dołączyć  poniższe 
oświadczenia i zaświadczenia :
7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo inny dokument potwierdzający 
prawo do występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed 
upływem terminu składania ofert.
7.2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia - 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia    albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. (*)
7.3. Parafowany wzór umowy – wg. wzoru – zał. nr 2
7.4. Oświadczenie  o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu  warunków  wynikających 
z  art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2  ustawy – Prawo zamówień publicznych z  dnia 29 stycznia 
2004 r. z późn. zm.– wg wzoru zał. nr 3
7.5. Wykaz ważniejszych zadań realizowanych w okresie od 11.8.2001 r. – 10.08 2006 r. 
w zakresie wykonania prac ogólnobudowlanych – należy go dołączyć w formie zał. nr. 4 do 
formularza oferty.
Zamawiający zastrzega sobie, że należy  wykazać się wykonaniem w ciągu okresu jak 
wyżej:
–2 zadań, z czego każde o wartości 90% ceny ofertowej netto o charakterze porówny-
walnym z zakresem przedmiotowego zadania.
Za zadanie porównywalne uważa się wykonanie prac remontowych i budowlanych na 
basenach kąpielowych związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych na basenach 
kąpielowych.
Zamawiający wykluczy z postępowania i odrzuci oferty tych oferentów, którzy nie wykażą się 
wymaganymi zadaniami. 
Wykaz w/w zadań musi być poparty referencjami, wystawionymi przez inwestora lub in-
westora zastępczego, które muszą zawierać: nazwę i adres zamawiającego, podstawowe 
dane charakteryzujące zakres wykonanych, opis wykonanych robót, termin rozpoczęcia i za-
kończenia realizacji robót oraz potwierdzenie, że zastały one wykonane z należytą staranno-
ścią lub protokół końcowego odbioru robót.
Zamawiający nie uwzględni referencji wystawionych oferentowi przez innych wykonawców.
7.6. Informację na temat wykazu osób nadzoru wraz z danymi na temat ich kwalifikacji nie-
zbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – 
załączyć uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do  Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów - 
wg wzoru zał. Nr 5

W w/w zakresie należy wykazać się posiadaniem minimum jednej osoby na stano-
wisku kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do wykonania 
samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.  

7.7. Informację o zatrudnieniu podwykonawców – wg wzoru zał. Nr 6. (tylko w przypadku 
zatrudnienia podwykonawców)
8. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

9. Kontakt z oferentami:
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Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Zenon Gorzawski
w dniach pn-pt od godz. 7 30  do  15 30,  tel. (0-prefiks-32)  4318842 .

10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień 

10.1. Zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych oferenci mają prawo zwrócić 
się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnej odpowiedzi na każde zapytanie, chy-
ba, że prośba wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania 
ofert. 
Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którzy pobrali 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
10.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie  prze-
każe się niezwłocznie wszystkim oferentom i są dla nich wiążące.
10.3. Zamawiający może zwołać również zebranie wszystkich zainteresowanych oferentów 
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Z zebrania sporządza się protokół zawierający zgłoszone na zebraniu zapytania o 
wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania źródeł zapytań.
Protokół zebrania dostarcza się niezwłocznie dostawcom i wykonawcom, którym przesłano 
specyfikację.
10.4. W przypadkach, o których mowa wyżej, a mających wyraźny wpływ na sposób i czas 
przygotowania  ofert,  w  celu  umożliwienia  oferentom  uwzględnienia w przygotowanych 
ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu Za-
mawiający powiadomi niezwłocznie każdego wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia.

11. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10.08.2006r.  o godz. 1030  w  siedzibie MOSiR Czer-
wionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 36a pok. 211.
11.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza prze-
znaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.3. Po otwarciu ofert, nastąpi ogłoszenie nazw i adresów oferentów oraz informacji do-
tyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warun-
ków płatności przy czym wszyscy wykonawcy mogą być obecni.
11.4. Ofert złożonych po terminie nie rozpatruje się, chociażby zostały nadane w terminie 
t.j.  zostaną one zwrócone bez otwierania oferentowi po zatwierdzeniu wyników postępowa-
nia. 
11.5. Po otwarciu ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert. Nie będą przy tym prowadzone negocjacje w sprawie treści ofert 
i dokonywane w tekstach jakiekolwiek zmiany.
11.6. Wykonawcom, którzy nie będą obecni w czasie otwarcia ofert, Zamawiający, na ich 
wniosek, prześle informacje, o których mowa w pkt. 11.2. oraz 11.3. w SIWZ.

12. Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. Opis sposobu obliczania 
ceny. 

12.1. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena                     -  100%

12.2.  Sposób oceny ofert:
Ι.Cena  :
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Za oferowaną cenę maksymalnie można otrzymać 100 pkt.
Tę liczbę punktów ( 100 ) otrzymuje oferta z najniższą ceną. 
Pozostali oferenci otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego wzoru:

        cena  najniższa
X = ____________________________  x  100 % 
        cena danego oferenta

gdzie:  X  -  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która spełni wszystkie warunki określone 
w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych oraz uzyska największą  ilość 
punktów wyliczoną na podstawie pkt. 12.1 i 12.2 niniejszej SIWZ.

13. Umowa w sprawie zamówienia publicznego

13.1. Wykonawca w przypadku wygrania przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy na 
wykonanie zamówienia według wzoru umowy stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej 
SIWZ w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
13.2. Dokładny termin zawarcia umowy określony zostanie przez Zamawiającego w za-
wiadomieniu o wyborze oferty.
13.3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w dziale 
4 ustawy - Prawo zamówień publicznych uzupełniona przepisami szczegółowymi wynikający-
mi z kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

14.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku po-
stępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego , o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych z późn. zm..

16. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania robót objętych dokumentacją techniczną – opisa-
nych w pkt 2 SIWZ.
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
     Spełnianie powyższych warunków ocenione będzie przez komisję przetargową na pod-
stawie złożonych zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów dołączonych do oferty.

  
17. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywanie oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający porozumiewa się  z Wykonawcami wyłącznie w formie pisemnej.
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Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, 
telefaxu, lub drogą elektroniczną, uważa się za złożone w terminie jeśli ich treść dotrze do 
Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
Adres poczty elektronicznej:
mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl

18. Zakończenie postępowania.

Niniejsze postępowanie przetargowe zakończone zostanie z chwilą:
-zatwierdzenia propozycji komisji przetargowej i wyboru oferty przez Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach,
-podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

19 Postanowienia końcowe.

1.Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są wyłącznie w walucie 
polskiej.
2.W sprawach nie unormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. 
zm.

20. Załączniki do specyfikacji:

20.1.
Formularz oferty – wzór - załącznik Nr 1.
20.2.
Umowa – wzór - załącznik Nr 2.
20.3.
Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  wynikających  z  art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2  ustawy 
– Prawo zamówień publicznych z  dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. - wzór - zał. Nr 3.
20.4.
Wykaz ważniejszych zadań popartych referencjami. – wzór - załącznik Nr 4.
20.5.
Informacja na temat kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację robót 
– wzór - załącznik Nr 5.
20.6. Informację o zatrudnieniu podwykonawców – wg wzoru zał. Nr 6.
20.7. Przedmiar – załącznik Nr 7.
20.8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 8 .
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