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Ogłoszenie o zamówieniu 
o warto ści mniejszej ni ż 5.186.000 euro 

1. Zamawiaj ący:  
Miasto Zielona Góra  
kod, miejscowość  65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, woj. lubuskie  
telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55, www.um.zielona-gora.pl  
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl  

2. Rodzaj zamawiaj ącego : administracja samorządowa. 

3. Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe. 

4. Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego. 

5. Tryb zamówienia publicznego : przetarg nieograniczony.  

6. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół Budowlanych przy ulicy Botanicznej . 

7. Przedmiot zamówienia . 
7.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w Zielonej Górze przy  

ul. Botanicznej, działki nr 118/4, 119/2, 121/1, obręb 28. 
7.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie dokumentacja projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w załączniku nr 12 do SIWZ ; 
7.3.    W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. wykonanie: 
7.3.1. budowa boiska do piłki no żnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m (1860m²) w tym: 
7.3.1.1. nawierzchnia boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej: 
7.3.1.2. podbudowa pod nawierzchnię boiska; 
7.3.1.3. obrzeża betonowe; 
7.3.1.4. wyposażenie; 
7.3.2. budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 1 9,1 m x 32,1 m (613,1m²) w tym: 
7.3.2.1. nawierzchnia boiska poliuretanowo – gumowa; 
7.3.2.2. podbudowa pod nawierzchnię boiska; 
7.3.2.3. obrzeża betonowe; 
7.3.2.4. wyposażenie do piłki koszykowej – 2 kpl.; 
7.3.2.5. wyposażenie do piłki siatkowej – 1 kpl.; 
7.3.3. ogrodzenie panelowe w tym: 
7.3.3.1. ogrodzenia terenu otaczającego boiska i placu z budynkiem zaplecza o wysokości 2,0 m; 
7.3.3.2. ogrodzenie boisk – systemowe ogrodzenie panelowe o wysokości 4,0 m; 
7.3.4. budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego; 
7.3.5. oświetlenie boisk i zaplecza; 
7.3.6. budowa infrastruktury technicznej i sanitarn ej; 
7.3.7. roboty przygotowawcze i ziemne 
7.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 11 do SIWZ  oraz  

w dokumentach, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ;  
7.5. W załączniku nr 12 do SIWZ w celach informacyjnych Zamawiający zawarł przedmiary robót, 

które należy traktować jako materiał pomocniczy.  
7.6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w Zbiorczej Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych zawartej w załączniku nr 9 do SIWZ  cenę oferty, o której mowa w pkt 8 SIWZ 
w rozbiciu na poszczególne rodzaje robót. 

7.7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy  : 

1) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia ; 

2) kopię dokumentów potwierdzających przynależność  do właściwej  izby samorządu 
zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
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3)  kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na kwotę min. 300.000,00 zł obejmującej okres realizacji zamówienia; 

4)  harmonogram rzeczowo – finansowy; 
5) dokumenty dotycz ące nawierzchni poliuretanowej:  

 - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna 
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 

   -  Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
   -  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię; 

6) dokumenty dotycz ące nawierzchni z trawy syntetycznej:  
    - Karta techniczna trawy; 

              - Karta techniczna granulatu; 
              - Karta techniczna dla oferowanej maty; 

 - Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA, potwierdzające zgodność 
oferowanego systemu trawy syntetycznej z aktualnymi wymogami dla nawierzchni FIFA 2.; 

 -  Certyfikat FIFA 2 dla obiektu z oferowaną trawą wystawiony nie wcześniej niż w 05.2009r.; 
 - Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z 5-letnią gwarancją na oferowany produkt; 
 - 5-cio letnia, złożona w oryginale, gwarancja producenta granulatu wraz z potwierdzeniem 

producenta trawy, że zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe; 
 - Kopia badań instytutu potwierdzające, że granulat, trawa, mata przeszły badania 
środowiskowe na zawartość metali ciężkich, DOC, EOX oraz związków toksycznych. 

7.8. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 5 lat oraz rękojmi 
na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 

8.  Rodzaj zamówienia: robota budowlana; 

9.  Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny: nie 

10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
a) 45.21.22.21-1 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. 
 
11.    Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków : 
11.1. uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1.3) SIWZ; 

11.2. wiedza i do świadczenie  – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 
warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału 
w postępowaniu: 

1)    posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji 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 roboty budowlane 
polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej 2 (dwóch) boisk piłkarskich  
z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. min. 1200m² i co najmniej 2 (dwóch) boisk 
wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową o pow.  min. 600m²- potwierdzonych dowodami 
wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostało wykonane, że roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazującymi, że zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1.3),.6.1.6) oraz 6.1.10) SIWZ; 

11.3. osoby zdolne do wykonania zamówienia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz spełniający 
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

1.  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity z późn. zm.) uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im równoważne 
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uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów: 

a) kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, posiadający co 
najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym kierowaniu co 
najmniej jedna robotą budowlaną polegającą na budowie boiska z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową; 

b) kierownik robót - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych minimum w ograniczonym zakresie; 

c) kierownik robót - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych niezbędnych przy wykonywaniu oświetlenia drogowego 
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1.3), 6.1.7) - 6.1.8) i 6.1.10.) SIWZ; 

11.4  potencjał techniczny  –   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający   
warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału 
w postępowaniu: 
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia:   

a) rozkładarka do poliuretanu; 
b) maszyna do wykonywania natrysku strukturalnego; 
c) mikser do przygotowania mieszanki poliuretanowej; 
d) urządzenie do natryskowego malowania linii separacyjnych boisk; 
e) maszyna do dawkowania i wcierania piasku i granulatu. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1.3), 6.1.9) i 6.1.10) SIWZ; 

11.5. sytuacja ekonomiczna i finansowa  – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych w pkt 6.1.3) oraz 6.1.10.) SIWZ; 

11.6.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, z zachowaniem 
postanowień pkt 10 SIWZ. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w 
szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia (wymaga się aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy 
wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia).  

11.7.  Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ    
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

12.  Warunki niepodlegania wykluczeniu z udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny braku podstaw do wykluczenia: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy pzp oraz art.24b ust.3 ustawy pzp.  
Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 
w pkt 6.1.3) - 6.1.5) SIWZ. 

13.  Dokumenty i o świadczenia:  
13.1 Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane  

od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika  Nr 1 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp 

wg załącznika  Nr 2 do SIWZ; 
3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr  3 do SIWZ; 
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub  
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ; 

6) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg załącznika  nr 5 do SIWZ wraz z 
dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, określającymi czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 6.12. - 
6.13 SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku okre ślonego w punkcie 5.1.1. SIWZ ; 

7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania osobami wg załącznika nr 6 do SIWZ - 
na potwierdzenie spełnienia warunku okre ślonego w punkcie 5.1.2. SIWZ ; 

8) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg 
załącznika nr 7 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku okre ślonego w punkcie 
5.1.2. SIWZ; 

9) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami wg załącznika nr 8 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w punkcie 5.1.3. SIWZ; 

10) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp 
wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do 
reprezentowania podmiotu zobowiązanego; 

11) dokładnie wypełniona Zbiorcza Tabela Elementów Rozliczeniowych wg formularza zawartego  
w załączniku nr 9 do SIWZ;  

12) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

13.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.4) SIWZ składa dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

13.3.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje 
się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

13.4.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w pkt 5.1. SIWZ  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26  
ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa  
w pkt 6.1.3.) - 6.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.3. SIWZ; 

13.5.  Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. 
13.6.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2) – 
6.1.10) SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty  
i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

13.7.  Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów  
o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.4) i 6.1.6) – 6.1.9)  SIWZ, które mogą być przedstawione w 
formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.8. SIWZ. 
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13.8.  Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają  
za zgodność z oryginałem te podmioty. 

13.9.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13.10. W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.4) i 6.1.6) – 6.1.9)  SIWZ 
sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3) – 6.1.10) i 6.1.12) SIWZ 
podane zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one 
przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

13.12. Dowodami, o których mowa w pkt 6.1.6) SIWZ, są: 

13.12.1. pośśśświadczenie , z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert; 

13.12.2. w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 
o którym mowa w pkt 6.12.1. SIWZ; 

13.12.3. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli 
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.12.1. SIWZ. 

13.13. W przypadku, gdy roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa 
w pkt 6.1.6) SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego, o którym mowa 
w pkt 1 SIWZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 
6.12.1) SIWZ. 

13.14. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 6.1.6) SIWZ 
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, 
że zamówienia nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, 
dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu. 

13.15. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1. – 6.14. SIWZ musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.  

 

14. Zamawiaj ący nie ogranicza mo żliwo ści ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne. 

15. Termin wykonania zamówienia :  do 29 sierpnia 2014 r. 

16. Oferty wariantowe : nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

17. Oferty cz ęściowe : nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

18. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

19. Termin zwi ązania:  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

20. Wadium:  Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia 
wadium w wysokości 60.000,00 złotych  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

21. Termin zło żenia ofert: 
          Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra,  

65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 10 kwietnia 2014 roku do 
godz. 11:00. 

 
22.    Otwarcie ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2014 roku o godz. 11:15 w siedzibie 
Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810. 
 

23. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : cena oferty – 100% 

24. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy  zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny  całkowitej podanej                        
w ofercie; 
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25. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIW Z/: 
25.1.SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej: www.bip.zielona-gora.pl ; 
25.2.SIWZ wraz z dokumentacją w formie papierowej można odbierać w siedzibie Zamawiającego  nr 

pokoju 407 (tel. (+48) 68 456-44-19) osobiście po okazaniu dowodu wniesienia opłaty w kasie 
urzędu w wysokości 100,00 zł. W przypadku wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ 
pocztą, należy dokonać opłaty za SIWZ powiększonej o kwotę opłaty pocztowej w wysokości 
7,20 zł na rachunek bankowy nr: 83 10 20 5402 0000 0702 0028 0784. Zamówienie SIWZ 
należy przesłać na numer fax (+48) 68 456-44-55 wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty; 

26.  Zamówienie uzupełniaj ące: Zamawiający zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp nie   
przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień co w zamówieniu podstawowym: nie. 

27.  Umowa ramowa: nie dotyczy. 

28. Dynamiczny system zakupów : nie dotyczy. 

29. Wybór najkorzystniejszej oferty za pomoc ą aukcji elektronicznej:  nie. 

30. Zmiana umowy, na podstawie której dokonano wybo ru Wykonawcy: zgodnie z pkt 40 
SIWZ.  

31. Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu / programu ze środków 
Unii Europejskiej: środki własne i środki z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Lubuskiego na lata 2014 – 2016”. 

32. Uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 
środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub 
części zamówienia: nie dotyczy. 

33. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówie ń Publicznych  
w dniu 25 marca 2014 roku. 

 
z up. PREZYDENTA MIASTA 
mgr in ż. Krzysztof Kaliszuk 
Zastępca Prezydenta 

         
       …………………………………………….. 

                   imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 


