
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

 

Zamawiający:  

      Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92 A, 87 – 335  Świedziebnia  

  

1. Określenie trybu zamówienia:  

Przetarg  nieograniczony  

 

2. Adres strony internetowej:  

www.bip. swiedziebnia.pl  

      3.   Rodzaj zamówienia  

roboty budowlane 

 

4. Określenie przedmiotu zamówienia i zakresu zamówienia: 

          

Przedmiotem zamówienia jest „WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH 

BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w miejscowości Świedziebnia. 
 

2.1 Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 

(pole gry 26,0m x 56,0m) 

 podbudowa przepuszczalna  

 nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa  

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii 

układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST 

(załącznik nr 2 do SIWZ) 

 Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie 

z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports 

Labs Ltd.)  

1. Typ włókna: monofil 

2. Skład chemiczny włókna: polietylen 

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 

 obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty 

boiska  

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. 



Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i 

SST (załącznik nr 2 do SIWZ)    

 wyposażenie 

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach     – 2 sztuki 

- siatki do bramek                                             – 2 sztuki 

 
2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 

 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) 

podbudowa: 

           - podbudowa przepuszczalna 

 
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej 

(załącznik nr 3 do SIWZ). 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i 

SST (załącznik nr 2 do SIWZ).    

  
 nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego 

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w 

dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)  

 technologia układania nawierzchni:  

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę 

przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. 

W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-

betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z 

granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z 

PU) o grubości 2-3mm. 

 
 wyposażenie do piłki koszykowej 

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy     – 2 sztuki 

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm  – 2 sztuki 

- mechanizm regulacji wysokości      – 2 sztuki 

- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach    – 2 sztuki 

 
 wyposażenie do piłki siatkowej 

- słupki do siatkówki, aluminiowe,  

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)    – 2 sztuki 

- siatka do siatkówki         – 1 sztuka 

 



2.3.  Ogrodzenie terenu 

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz 

SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 

 
2.4.  Oświetlenie terenu  

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 

min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do 

SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 

 
2.5.  Chodniki 

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – 

kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem 

betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do 

SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ). 

 
2.6.  Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego  

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)    

 

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)    

            kod CPV wg słownika: 45.21.22.21-1 

                         

Wartość zamówienia poniżej 4 845 000  euro               

 

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej  

   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych 

 

   Termin wykonania zamówienia:  

 

 zakończenie  do 15 października 2011 r. 

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania    

     oceny spełnienia warunków.  

    
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:  

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 



b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. 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 co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie 

boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z 

trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią 

poliuretanową; o wartości co najmniej 1.200.000,00 złotych brutto (słownie: jeden 

milion dwieście tysięcy  złotych  ) każda z robót budowlanych; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać 

zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych 

osób,  w tym:  

   c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

                                  budowlanymi o specjalności:   

o konstrukcyjno-budowlanej,  

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

- która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w 

kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za 

spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą 

wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z 

wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi 

wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami;  

c.2) przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 

jedną robotą budowlaną polegającą na budowie boiska piłkarskiego z 

nawierzchnią z trawy syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie 

brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 

najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy). 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  



3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 

dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 

określone w ust. 1 pkt  1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) 

winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających 

ofertę wspólną). 

 

7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

     Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

     postępowaniu  oraz oświadczenia i dokumenty wymagane dla ważności      oferty.  

 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 

określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do 

SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 

złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

3)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 

w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie.  

4) 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 ofert.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 



każdy z Wykonawców. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert.  

        W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa   

         każdy z Wykonawców. 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

8) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 

1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencji). Zakres referencji musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b 

SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

 Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać 

wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na 

PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane 

 zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona 

przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu 

zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą brały 

udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 



zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności; zakres ww. dokumentów musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c 

SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

10) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 złotych 

(słownie: pięćset tysięcy złotych).  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że 

wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 

PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

11) sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz 

zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe.  

 
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) 

SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i 

zdrowotne albo 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 ofert.  

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je 

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 – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu 

wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ). 

3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych 

w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 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 wykonywaniu 

zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w 

Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c 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, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące 

podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 

komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817). 

 



8.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH   UZUPEŁNIAJĄCYCH 

          Nie dotyczy                                                                                                                    

9. Informacje na temat wadium  

    Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości  12.872,00   zł.          

   ( słownie: dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych  00/100).  

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie  

  Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt 

 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt   

 

11. Miejsce i termin składania ofert  

    Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Świedziebnia, 87-335Świedziebnia,   

      pok.  nr 14 w terminie do 06  czerwca  2011r.  do  godziny  10:00.  

     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  - Urząd Gminy Świedziebnia    pok. nr 

    10 w dniu 06 czerwca  2011 r.  o godzinie 10:00 . 

 

12.Termin związania ofertą  

     Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej  

     Nie dotyczy 

 

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów  

      Nie dotyczy  

 

15.  informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z  zastosowaniem 

      aukcji elektronicznej  

       Nie dotyczy  

 



16. Okres gwarancji  

      Na całość robót – 60 miesięcy 

 

17. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są  Tadeusz   Ratkowski  tel. 

      (056) 4928460  

 

18. Uzyskanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna nieodpłatnie w   siedzibie 

     Zamawiającego pokój nr 2 i na stronie internetowej  www.     bip.swiedziebnia.pl 

                                                                                         Wójt 

                                                                              /-/ Szymon Zalewski 

 

 


