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Chorzów: Opracowanie projektu technicznego, wykonanie, dostawa 

oraz montaŜ ścianki wspinaczkowej w sali rehabilitacyjno-

rekreacyjnej wraz z dostawą dodatkowego wyposaŜenia. 

Numer ogłoszenia: 96961 - 2009; data zamieszczenia:  23.06.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.  1) NAZWA I ADRES:   

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej, 

ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 2414962, faks 032 2414962. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sosw.slask.pl 

I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  

Inny: placówka oświatowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.  1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Opracowanie projektu technicznego, wykonanie, dostawa oraz montaŜ ścianki wspinaczkowej 

w sali rehabilitacyjno-rekreacyjnej wraz z dostawą dodatkowego wyposaŜenia. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

1) Opracowanie projektu technicznego, wykonanie, dostawa i montaŜ ścianki 

wspinaczkowej zgodnie z normą PN-EN 12572 o wymiarach: 3 m x 4,5 m (szerokość 

x wysokość). Ścianka ma zostać zamontowana na ścianie wewnętrznej sali 

rehabilitacyjno-rekreacyjnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
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MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22. Ścianka 

powinna posiadać co najmniej 3 trasy wspinaczkowe i być wyposaŜona w:  

• gniazda na chwyty wspinaczkowe w ilości co najmniej 20 szt. na m2  

• chwyty wspinaczkowe w ilości co najmniej 5 szt. na m2. 

2) dostawa wyposaŜenia dodatkowego, tj.: 

• uprzęŜe z pełną regulacją: 6 szt.  

• lina dynamiczna o długości 20 m: 3 szt.  

• kaski: 3 szt.  

• urządzenie asekuracyjne (riverso): 2 szt.  

• urządzenie asekuracyjne (gree-gree): 1 szt.  

• karabinki: 20 szt.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, opublikowanej na stronie internetowej: 

http://www.sosw.slask.pl. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

37.53.52.91-3, 37.53.52.20-5, 37.53.52.92-0, 37.40.00.00-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA :  

Zakończenie: 30.08.2009. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

• Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:  

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień Publicznych, zwanej dalej Ustawą.  

2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych 

nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.  



 

 3

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące 

warunki:  

3.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/czynności będącej 

przedmiotem zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania,  

3.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 

i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

3.2.1. Wykonawca wykaŜe, wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych równieŜ wykonywane usługi - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające 

swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj.: co najmniej 2 

usługi zaprojektowania, wykonania oraz montaŜu ścianki wspinaczkowej), 

o wartości nie niŜszej niŜ w składanej ofercie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. NaleŜy załączyć kserokopie 

dokumentów (np. opinie lub referencje) potwierdzające, Ŝe usługi te zostały 

wykonane z naleŜytą starannością. 

3.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi 

na podstawie dokumentów złoŜonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie 

TAK/NIE (spełnia / nie spełnia) 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, kaŜdy 

z Wykonawców powinien przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków przez Wykonawcę udziału w postępowaniu, 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych oraz o nie 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo Zamówień 

Publicznych.  

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
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zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

wykonywanych usług - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia (tj.: co najmniej 2 usługi zaprojektowania, wykonania oraz 

montaŜu ścianki wspinaczkowej), o wartości nie niŜszej niŜ w ofercie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. NaleŜy załączyć kserokopie 

dokumentów (np. opinie lub referencje) potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane z 

naleŜytą starannością 

 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.sosw.slask.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej  

ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów Sekretariat I piętro, pok. 101  

tel. 032 - 2 414 962 w. 101 fax. 032 - 2 414 962 w. 100. 
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IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów Sekretariat 

I piętro, pok. 101. 

IV.3.5) Termin związania ofertą:  

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:   

1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla MłodzieŜy 

Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007 - 2013, w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty, Priorytet 

VIII. Infrastruktura edukacyjna.  

2. Osobami upowaŜnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Norbert Galla - Dyrektor oraz 

Tomasz śak - Zastępca Dyrektora. Telefon kontaktowy: 032 2 414 962. 

3. Zamawiający pracuje w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 - 

16.00, w piątek w godzinach 7.30 - 13.30. 


