
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.osir.suwalki.pl 

 

Suwałki: Remont holu (korytarzy) w budynku hali sportowej 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

Numer ogłoszenia: 45492 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki, woj. 

podlaskie, tel. 87 5663282, 5667811, faks 87 5631856. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.suwalki.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont holu (korytarzy) w budynku 

hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie remontu holu (korytarzy), położonych na parterze, I i II piętrze w 

budynku hali sportowej i siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 2.Zakres prac remontu 

obejmuje: a)przygotowaniu podłoża ścian pod tynk mozaikowy a w szczególności: oczyszczenie 

ścian z kurzu, szpachlowanie ubytków, wygładzenie nierówności, przecieranie, b)zagruntowanie 

podłoży pod tynk dekoracyjny mozaikowy, c)nałożenie akrylowego tynku mozaikowego 

dekoracyjnego typu GoldMurit o gr. 1,0-1,6 mm w dolnej partii ściany do wysokości 1,5 m, 

d)całkowita powierzchnia wykonania remontu wynosi 315 m2 3.Prace przygotowawcze: 

http://www.osir.suwalki.pl/


a)zabezpieczenie podłóg, posadzek, listew przypodłogowych, drzwi 4.Zamawiający zapewnia ze 

swojej strony materiały budowlane potrzebne do wykonania powyższego remontu. 5.Zamawiający 

wymaga, aby wykonywanie prac objętych przedmiotem zamówienia nie kolidowało i nie zakłócało 

pracy Ośrodka Sportu i rekreacji w Suwałkach, co wymaga od Wykonawcy wykonywania prac 

objętych przedmiotem zamówienia poza godzinami pracy Ośrodka oraz w dni wolne od pracy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac także w trakcie dni roboczych, w godzinach 

pracy Ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 6.Wszystkie roboty remontowe należy 

wykonać zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz 

pod nadzorem i kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: 31.05.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie 

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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: 

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 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 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; 

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) 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz, 184), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający 

wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 

szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków 

zawodowych w przeszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków 

zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

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) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy 

w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1. zmiana terminu wykonania zamówienia z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego w szczególności organizacji imprez lub zawodów 

nieprzewidzianych w dacie zawarcia umowy, 2. zmiana rzutująca na wynagrodzenie w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie 

dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie 

odpowiednio zmodyfikowane, 3. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 4. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią 

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.osir.suwalki.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Suwałkach, Dział Administracji i Kadr, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska 

Polskiego 2, 16-400 Suwałki, w Sekretariacie - pokój nr 205. 

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

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 

 
 


