
Świdnik: Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz kortu tenisowego przy
obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, powstałych w

ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012
Numer ogłoszenia: 389840 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1 w Świdniku , ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 0-81
7512394, 7512395, faks 0-81 7512394.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnorwid.swidnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz kortu tenisowego
przy obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, powstałych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK
2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.
Budowę kortu tenisowego o wymiarach 32,0m x 18,3m o powierzchni 585,60 m2 (pole gry 23,77m x 10,97m) -
podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia kortu - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa, o
właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej. Wysokość włókna 12-20 mm na
podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA
- Sport lub Sports Labs Ltd.) - Typ włókna: monofil - Skład chemiczny włókna: polietylen - Ciężar włókna: min. 7.000
Dtex, - Gęstość trawy: min. 500.000 włókien /m2 - kolor nawierzchni: jasnozielony - linie segregacyjne wklejone w
nawierzchnię koloru białego - 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. - wyposażenie: - słupki - 2 sztuki - siatka - 1 sztuka 2.Budowę bieżni
prostej 3-torowej z deską i zeskokiem do skoku w dal o wymiarach: 112,0mx3.86m, o powierzchni 432,32m2
podbudowa przepuszczalna, wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. - Nawierzchnia bieżni - nawierzchnia
poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST, - technologia
układania nawierzchni - technologia typu NATRYSK - na podbudowie betonowej, warstwa gr. 10-11 mm z granulatu
SBR, następnie warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. 3. Ogrodzenie
terenu - rozwiązania wg opracowanej dokumentacji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,



FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Udokumentowane należyte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych
polegających na budowie boisk sportowych z nawierzchni syntetycznych o wartości min. 300
000,00zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie w celu wykonania zamówienia, co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi ww.
specjalności.

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

Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 złotych (słownie pięćset tysięcy
złotych)

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest  krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca
wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  roboty  zostały  wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 ubezpieczenie 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

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

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

inne dokumenty
1.Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: a)Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN
14877:2008,  lub  aprobata  techniczna  ITB,  lub  rekomendacja  techniczna  ITB,  lub  wyniki  badań
specjalistycznego  laboratorium  (np.  Labosport  lub  ISA-Sport  lub  Sports  Labs  Ltd)  potwierdzające
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. b)Karta techniczna oferowanej nawierzchni,
potwierdzona przez jej producenta. c)Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
d)Autoryzacja  producenta  nawierzchni  poliuretanowej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 2.Dokumenty
dotyczące  systemu  nawierzchni  z  trawy  syntetycznej:  a)Raport  z  badań  przeprowadzonych  przez



specjalistyczne laboratorium (np.  Labosport  lub ISA-Sport  lub Sports Labs Ltd),  dotyczący oferowanej
nawierzchni, Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport  lub  Sports  Labs  Ltd)  potwierdzające  parametry  oferowanej  nawierzchni  lub  dokument
równoważny.  b)Karta  techniczna  oferowanej  nawierzchni,  potwierdzona  przez jej  producenta  oraz jej
próbkę. c)Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. d)Autoryzacja producenta
trawy  syntetycznej,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną  inwestycję  wraz  z  potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zsnorwid.swidnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego
13, sekretariat II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2012 godzina
12:30, miejsce: sekretariat Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, 21-040 Świdnik, ul. Okulickiego 13, II
piętro.
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


