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Łaziska Górne dnia 26.07.2016 r. 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
 

 

Remont dwóch torów kręglarskich polegający na demontażu 
starych torów, wykonaniu robót przygotowawczych budowlanych 
oraz dostawie wraz z montażem dwóch nowych torów do kręgielni 

klasycznej w Łaziskach Górnych 
 

Numer ogłoszenia: 157377 – 2016 i data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: 26.07.2016 

 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.polonia.laziska.pl 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Sportowy "Polonia" Łaziska Górne , ul. Staszica 31B, 43-173 Łaziska 
Górne, woj. śląskie, tel. 32 322 93 53, faks 32 322 93 53. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dwóch torów kręglarskich 
polegający na demontażu starych torów, wykonaniu robót przygotowawczych budowlanych oraz 
dostawie wraz z montażem dwóch nowych torów do kręgielni klasycznej w Łaziskach Górnych. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie remontu dwóch torów kręglarskich polegającego na demontażu starych 
torów, wykonaniu robót przygotowawczych budowlanych oraz dostawie wraz z montażem dwóch 
nowych torów do kręgielni klasycznej znajdującej się w Łaziskach Górnych przy ul. Pstrowskiego 
17. I. Zakresem przedmiotu zamówienia jest: 1. Wykonanie konstrukcji podbudowy torów (2 szt.). 
Wymiar istniejącego toru wynosi 19,40 m x 1,30 m. Wymagany kolor nawierzchni torów: niebieski. 
2. Zabudowanie szachownic (2 szt.) do ustawiania kręgli. 3. Zabudowanie rynien zerowych (4 szt.) 
z wykładziną koloru czerwonego. 4. Zabudowanie band (ścianek uderzeniowych) do odgraniczenia 
wychwytu kul. 5. Zabudowanie tapicerki odbojnikowej ścianek tylnych. 6. Zabudowanie wychwytu 
kul. 7. Wyłożenie podnośnika kul z ochroną ścian. 8. Zabudowanie mat rozbiegowych z wykładziną 
antypoślizgową. 9. Wykonanie podbudowy maty rozbiegowej. 10. Zabudowanie desek nasadzenia 
z wykładziną. 11. Wykonanie odgraniczenia obszaru gry z 5 cm szerokości białych pasków. 12. 
Wykonanie powrotu kul. Biegi końcowe kuli w wykonaniu całkowicie obudowanym włącznie z 
gąbką, miseczką na gąbkę, wykonanie ze zintegrowanym eliptycznym hamulcem kul (1 szt.). 13. 
Dostarczenia 2 zestawy kręgli (po 9 szt.). 14. Zabudowanie automatów do ustawiania kręgli (2 szt.). 
15. Dostarczenie i uruchomienie komputera (2 szt. lub 1 dla 2 torów), zaprogramowanego na stałe 
programy sportowe i na stałe programy treningowe i rekreacyjne. 16. Zabudowanie pulpitu 
stojącego. 17. Zabudowanie monitorów z wyświetlaczami LED, stanu totalizatora dla graczy i 
pokazywania chybionych (2 szt.). 18. Zabudowanie wielkoobrazowych wyświetlaczy (2 szt.) po 
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jednym na tor. 19. Zabudowanie podnośnika kul. 20. Wykonanie ścianki działowej (wykładzina 
frontowa) dla 2 torów jako gładka powierzchnia z włączeniem zakrytych wielkoobrazowych 
wyświetlaczy. 21. Dostarczenie i uruchomienie drukarki wyników (2 szt.), drukujących wiersz 
totalizatora po każdym rzucie. Zgodnie z WNBA. Drukarki przystosowane do rolek kasowych - 
papierowe. 22. Wyłożenie wykładziną dywanową podłóg bocznych. 23. Dostarczenie 2 kompletów 
kul o średnicy 160 mm. II. Dostawa i montaż 1. Transport wraz z ubezpieczeniem na czas 
transportu przedmiotu dostawy od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego zleca na swój koszt 
Wykonawca. Miejscem dostawy jest kręgielnia klasyczna w Łaziskach Górnych, znajdująca się przy 
ulicy Pstrowskiego 17. 2. Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca zamontuje dla każdej maszyny 
do stawiania kręgli po jednym gnieździe wtykowym sieciowym 16 A, 380 V, 5 x 2,5 mm 2. 3. 
Wszelkie roboty przygotowawcze związane z demontażem starej konstrukcji istniejących 
automatów jak również niezbędne prace budowlane, umożliwiające zabudowę nowych elementów 
torów wykona Wykonawca. 4. Nowo zabudowane tory powinny być dopasowane do 4 istniejących 
torów, zgodnie z przedstawionymi wymogami technicznymi w punkcie I. 5. Montaż i próby 
techniczne przedmiotu dostawy przeprowadzi Wykonawca w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. Termin ostatecznego zakończenia prac i przekazania Zamawiającemu przedmiotu 
dostawy do użytkowania wynosi 2 miesiące od podpisania umowy. III. Inne Odbiór przedmiotu 
dostawy zostanie przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. W trakcie odbioru zostanie skontrolowana prawidłowość funkcjonowania wszystkich 
urządzeń technicznych wchodzących w skład przedmiotu dostawy. W przypadku nie stwierdzenia 
jakichkolwiek usterek Strony podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń który stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury końcowej.. 
II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.47.20.00-7. 
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: Okres w miesiącach: 2. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 
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 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena spełniania 
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

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

Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca 
winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę wraz 
z montażem torów kręglarskich o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.Ocena spełniania warunku 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i 
dokumentów opisanych w pkt 8.1.2 siwz tj. Wykazu dostaw wykonanych oraz dowodów, czy dostawy 
zostały wykonane należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena spełniania 
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena spełniania 
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku. Ocena spełniania 
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie; 

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; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
 

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: 
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 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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 
 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1.Formularz oferty- przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
2.Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Do oferty należy załączyć 
dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest 
wymagany w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie 
ubiegające się o udzielenie zamówienia, (grupy podmiotów określanej jako konsorcjum lub 
przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani do 
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo 
wraz z ofertą w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie albo umowę spółki 
cywilnej lub wyciąg z umowy spółki cywilnej w zakresie reprezentacji spółki (w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej przez wykonawcę) z której będzie wynikało prawo do reprezentacji w 
postępowaniu albo reprezentacji w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 
 

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 - 90 

 2 - Okres gwarancji - 10 
IV.2.2)  

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

  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.polonia.laziska.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Klub Sportowy 
POLONIA Łaziska Górne, ul. Staszica 31 B, 43-173 Łaziska Górne, cena 5 zł. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
17.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Klub Sportowy POLONIA Łaziska Górne, ul. Staszica 31 B, 43-
173 Łaziska Górne, sekretariat. 
 
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 

 

 
 
 
 

………………………………………………………………………. 


