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Ogłoszenie o publicznym naborze ofert  
na kompleksowe przeprowadzenie okresowych przeglądów  

budynków i budowli w roku 2023  
 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie 
niżej wymienionych kompleksowych okresowych kontroli budynków i budowli, o których mowa 
w art. 62 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn.zm.: 

 

Część A:  

w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt. 1. ppunkt a), b), c) (przegląd roczny) w terminie 

do 31 maja 2023 r. w budynkach i budowlach:  

1. Korty tenisowe ceglane, przy ul. Sportowej 26 w Dębicy – o powierzchni łącznie 1620 m2. 

2. Stadion piłkarski, przy ul. Sportowej / Piłsudskiego w Dębicy – o powierzchni 6,04 ha. 

3. Stadion treningowy, przy ul. Sportowej / Chłodniczej w Dębicy – o powierzchni 1,5375 ha. 

4. Basen zewnętrzny, przy ul. Jana III Sobieskiego 14 w Dębicy- pow.1050,00 m². 

5. Brodzik dla dzieci zewnętrzny, przy ul. Jana III Sobieskiego 14 w Dębicy – o powierzchni 

196 m². 

6. Budynek stacji uzdatniania wody, przy ul. Jana III Sobieskiego 14 w Dębicy – kubatura: 

640,2 m3;  powierzchnia zabudowy 210,8 m²; powierzchnia użytkowa: 190,2 m². 

7. Pawilon szatniowo-sanitarny, przy ul. Jana III Sobieskiego 14 w Dębicy – kubatura: 324,0 m3; 

powierzchnia zabudowy 120 m².  

8. Pawilon socjalno-biurowy, przy ul. Parkowej 1 w Dębicy – kubatura: 4192,0 m3; powierzchnia 

zabudowy: 604,0 m2; powierzchnia użytkowa: 1049,00 m². 

9. Stadion piłkarski, przy ul. Parkowej 1 w Dębicy – o powierzchni 2,1285 ha. 

10. Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, przy ul. Parkowej 1 w Dębicy – 

o powierzchni 1,7593 ha. 

11. Kort tenisowy ze sztuczną nawierzchnią, przy ul. Kościuszki 32 w Dębicy – o powierzchni 

655,20 m² 

12. Stadion lekkoatletyczny, przy ul. Kościuszki 32 w Dębicy – o powierzchni 1,4620 ha 

13. Budynek socjalno-biurowy Nr 50, przy ul. Kościuszki 32 w Dębicy – kubatura: 1598,0 m3; 

powierzchnia zabudowy: 432 m².  

14. Pawilon modułowy na szatnie z węzłem sanitarnym (kontener) przy ul. Strumskiego – 

o powierzchni użytkowej 58,2 m2. 

15. Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy ul. Strumskiego – 

o powierzchni 1860,00 m2. 
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16. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Strumskiego – o powierzchni 

613,11 m2, 

Część B:  

W zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt. 1. ppunkt a), b), c) i pkt. 3 (przeglądy półroczne) 

w terminach do 31 maja 2023 r. i 30 listopada 2023 r., w budynkach: 

1. Dom Sportu, przy ul. Sportowej 26 – kubatura: 40 228,9 m³; powierzchnia zabudowy: 

3576,0 m2;  powierzchnia użytkowa – 5 400,0 m², w budynku m.in. znajduje się lokal 

gastronomiczny z instalacją gazową zasilaną gazem z butli.  

2. Hala Basenów i Lodowiska, przy ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy – kubatura: 84 669 m³; 

powierzchnia zabudowy: 9493 m2;  powierzchnia użytkowa: 11 796 m²;   

Oprócz przeglądów wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt. 1. i pkt 3 w Hali Basenów i Lodowiska 

– dodatkowo: 

- Kontrole okresowe (półroczne) stanu technicznego instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej; 

W cenie oferty należy ująć: 

- przeprowadzenie czynności kontroli z należytą starannością;  

- przy kontroli przewodów kominowych oprócz sprawdzenia drożności należy 

przewidzieć również czyszczenie tych przewodów; 

- przekazanie Zamawiającemu (MOSiR Dębica) protokołów z przeprowadzonych kontroli 

w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.  

- zgłoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wykonanie kontroli obiektów 

wymienionych w części B i przekazanie Zamawiającemu kopii tego zgłoszenia. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub 

przedstawią dowód, że będą dysponować: 

- minimum 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kontrolowania stanu technicznego budynków; 

- minimum 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej uprawniające do oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci 

i  instalacji przemysłowych; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczenia, że osoby 

posiadają wymagane prawem uprawnienia.  

Składanie oferty wspólnej: 

Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty 

wspólnej – do oferty winny być ponadto załączone: dokument regulujący współpracę podmiotów 
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występujących wspólnie (np. umowa konsorcjum) zawierający dane wszystkich wykonawców 

(nazwa, adres siedziby, NIP) ubiegających się o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem 

pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.   

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać: 

Data: do dnia 11 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00 

Miejsce: w sekretariacie MOSiR (pokój nr 210), przy ul. Sportowej 26, 39-200 Dębica. 

Do oferty jako załączniki należy dołączyć kopie uprawnień zawodowych oraz aktualne 

zaświadczenia  o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lub 

równoważne).  

Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty drogą elektroniczną, tj. przesłanie skanu oferty 

(łącznie z wymaganymi załącznikami) pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

mosir@mosir.debica.pl . Ewentualne ryzyko wynikające z tego sposobu złożenia oferty ponosi 

oferent (wykonawca).  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2023 r. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach tj. 700-1500 w siedzibie MOSiR (pokój 

nr 103)  oraz pod numerami telefonów: (014) 677 61 40, 677 61 41 w. 23. 

   

 

Dębica, 21.03.2023 r. 

 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Dębicy 
 

mgr Marta Pawełko-Tokarz 
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