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Swi~tochtowice: przebudowa boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 

4 w Swi~tochtowicach 

Numer ogtoszenia: 53102 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 


OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane 


Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. 


Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. 


SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Swi~tochlowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swi~tochlowice , 

ul. Katowicka 54, 41-600 Swi~tochlowice, woj. slqskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 12. 


Adres strony internetowej zamawiajctcego: www.swietochlowice.pl 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJI\CEGO: Administracja samorzqdowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 


11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajctcego: przebudowa boiska przyszkolnego przy 


Gimnazjum nr 4 w Swi~tochlowicach. 


11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane. 


11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiotem niniejszego 


zam6wienia jest przebudowa boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 4 przy Ul. Szkolnej 17 w 


Swi~tochlowicach. Przedmiot zam6wienia obejmuje rozebranie istniejqcej nawierzchni boiska asfaltowego, 


wykonanie boiska wielofunkcyjnego 0 nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, wykonanie skoczni w dal z 


rozbiegiem 0 nawierzchni poliuretanowej, przebudow~ muru oporowego, wymian~ cz~sci ogrodzenia 


zewn~trznego, wykonanie ciqg6w komunikacyjnych oraz malej architektury. Szczeg6lowy opis i zakres 


rob6t zawarty jest w zalqczonej do specyfikacji dokumentacji projektowej, przedmiarach rob6t, specyfikacji 


technicznej wykonania i odbioru rob6t .. 


11.1.4) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien uzupelniajctcych: nie. 


11.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45.21.22.21-1,45.11 .12.00-0,45.23.32.22-1, 45.23.13.30-8, 


45.26.24.00-5,45.11.12.00-0. 


11.1.6) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty cz~sciowej: nie. 


11.1.7) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty wariantowej: nie. 


11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70. 
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SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przyst~pujqC do niniejszego post~powania Wykonawca zobowiqzany jest 

do wniesienia wadium w wysokosci: 15.000zl (slownie : pi~tnascietysi~cyzlotych ) Wykonawca obowiqzany 

jest wniese wadium przed uplywem terminu skladania ofert. Wadium moze bye wnoszone w jednej lub kilku 

nast~pujqcych formach: 1) pieniqdzu; 2) por~czeniach bankowych lub por~czeniach sp6/dzielczej kasy 

oszcz~dnosciowo-kredytowej, z tym ze por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~znym; 3) 

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por~czeniach udzielanych przez 

podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 0 utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsi~biorczosci (Oz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, 

poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie form~ wniesienia wadium. 

Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wpfacie przelewem na konto Urz~du Miejskiego w 

Swi~tochlowicach ING Bank Slqski SA Katowice OSwi~tochlowice: 54 1050 1373 1000002281497178 

z dopiskiem :przebudowa boiska Gimnazjum nr 4 Wadium musi znaleze si~ na koncie Zamawiajqcego do 

dnia 11.04.2011 r. do godz. 1 0:00. Kserokopi~ polecenia przelewu potwierdzonq za zgodnose z oryginalem 

przez Wykonawc~ nalezy dolqczye do oferty . Wadium wniesione w pieniqdzu za pomocq przelewu 

bankowego zamawiajqcy b~dzie uwazal za skuteczne tylko w6wczas, gdy bank prowadzqcy rachunek 

Zamawiajqcego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert. W 

wymienionym przypadku dolqczenie do oferty kopii plecenia przelewu wystawionego przez wykonawc~ jest 

warunkiem koniecznym, ale niewystarczajqcym do stwierdzenia przez zamawiajqcego terminowego 

wniesienia wadium przez wykonawc~. Wadium w innej formie niz pieniqdz nalezy zlozye w formie oryginalu 

w Urz~dzie Miejskim w Swi~tochlowicach, ul. Katowicka 54, w kasie parter pok. 123, a kserokopi~ 

wniesienia wadium potwierdzonq za zgodnose z oryginalem przez osob~ uprawnionq do skladania 

oswiadczen woli w imieniu wykonawcy drnqczye do oferty . Wadium wniesione przez jednego ze 

wsp61nik6w konsorcjum uwaza si~ za wniesione prawidlowo. Wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczye 

ofert~ wadium na caly okres zwiqzania ofertq. Zamawiajqcy dokona zwrotu wadium w przypadkach 

okreslonych wart. 46 ustawy Zamawiajqcy na pisemny wniosek wykonawcy zwr6ci wadium w przypadku 

wycofania oferty przed uplywem terminu skladania ofert, Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, 

kt6rego oferta zostala wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiajqcego wylqcznie wtedy 

gdy: -odm6wi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, -wykonawca nie wniesie 

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunk6w 

zam6wienia, -zawarcie umowy stanie si~ niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie wykonawcy. 

Zamawiajqcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0 kt6rym 

mowa wart. 26 ust. 3 ustawy nie zlozyl dokument6w lub oswiadczen, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1 
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ustawy lub pefnomocnictw, chyba te udowodni, te wynika to z przyczyn nielezqcych po jego stronie. 

111.2) ZALlCZKI 

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie 

111.3) WARUNKI UDZIAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEt.NIANIA TYCH WARUNKOW 

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Wykonawca w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia musi wykazac, it w okresie 5 

ostatnich lat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jeteli okres prowadzenia dziafalnosci jest 

kr6tszy, w tym okresie wykonaf zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczyf 

nast~pujqce roboty budowlane; - co najmniej 2 roboty budowlane polegajqce na przebudowie 

boiska 0 nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z wykonaniem chodnik6w, ogrodzenia , 

mafej architektury, montatem sprz~tu sportowego 0 wartosci nie mniejszej nit 600.000 zf brutto 

katda robota 

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku 

Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia musi 

wykazac, it dysponuje lub b~dzie dysponowaf osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zam6wienia tj . - kierownikiem budowy posiadajqcym uprawnienia budowlane w specjalnosci 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadajqce 

im watne uprawnienia budowlane, kt6re zostafy wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych 

przepis6w posiadajqcym minimum 3-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu lub 

nadzorowaniu rob6t budowlanych 

111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZYC 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22 

ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia 0 spetnieniu warunkow udziatu w post~powaniu, nalezy 

przedtoZyc: 

• 	 wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykazania spefniania warunku wiedzy i 

doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed upfywem terminu skfadania 

ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu, a jeteli okres prowadzenia 

dziafalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca 

wykonania oraz zafqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, t.e roboty zostafy wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczone 

• 	 wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci 
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odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i 

wyksztalcenia niezb~dnych dla wykonania zam6wienia, a takte zakresu wykonywanych przez 

nie czynnosci , oraz informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi osobami 

• 	 oswiadczenie, te osoby, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq 

wymagane uprawnienia, jeteli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieri 

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

nalezy przedtozyc: 

• 	 oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia 

• 	 aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wczesniej nit 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w 

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 	 aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajqce, te 

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, te uzyskal przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w 

calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed 

uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie 

zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeri Spoiecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, te wykonawca nie zalega z 

oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoieczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub 

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 

miesiqce przed up1ywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia alba skladania ofert 

• 	 wykonawca powolujqcy si~ przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu 

na potencjal innych padmiot6w, kt6re b~dq braly udzial w realizacji cz~sci zam6wienia, 

przedklada takte dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2. 

111.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych 

Jezeli wykonawca rna siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytoriurn Rzeczypospolitej 

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=531 02&rok=20 1... 2011-03-24 
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Polskiej, przedktada: 


111.4.3.1) dokurnent wystawiony w kraju, w ktoryrn rna siedzib~ lub rniejsce zamieszkania 


potwierdzajctcy, ze: 


• 	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 

miesi~cy przed upfywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 

albo te uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegfych 

platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie 

wczesniej nit 3 miesiqce przed upfywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do 

udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

111.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym wart. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej nit 6 miesi~cy przed upfywem terminu 

skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo 

skladania ofert - albo oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sqdowym, 

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania, jezeli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje si~ takiego zaswiadczenia 

111.6) INNE DOKUMENTY 


Inne dokurnenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 


formularz ofertowy (wg zalqcznika nr 1) oswiadczenie 0 cz~sci zam6wienia, kt6rej wykonanie, wykonawca 

zamierza powierzyc podwykonawcom ( (w tresci formularza ofertowego pkt 4) w przypadku powierzenia 

przez wykonawc~ cz~sci zam6wienia podwykonawcom. 4.pelnomocnictwo do reprezentowania w 

post~powaniu albo do reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawc6w 

wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zam6wieri publicznych 

(dotyczy r6wniet wsp61nik6w sp61ki cywilnej). 5.pelnomocnictwo do wyst~powania w imieniu wykonawcy, w 

przypadku gdy dokument6w skladajqcych si~ na ofert~ nie podpisuje osoba uprawniona do 

reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sqdowego lub wykonawca - w 

przypadku os6b fizycznych. 6. pelnomocnictwo, powinno bye przedstawione w formie oryginalu lub 

poswiadczonej za zgodnose z oryginalem kopii przez osoby wystawiajqce pelnomocnictwo, notariusza lub 

osoby, kt6rych uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze 

sposobem reprezentacji okreslonym w tych dokumentach. 7. kosztorys ofertowy sporzqdzony metodq 

szczeg6lowC\.. zgodnie z przedmiarem rob6t. 8. dow6d wplaty , wniesienia wadium. 
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111.7) Czy ogranicza si~ moi:liwosc ubiegania si~ 0 zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u 

kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowict osoby niepelnosprawne: nie 

SEKCJAIV:PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony, 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena, 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie, 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunk6w zmian 

Zamawiajqcy przewiduje istotne zmiany postanowier'l zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy pod nast~pujqcymi warunkami: a) koniecznosc 

przedluzenia (zmiany) terminu umownego wykonania rob6t z powodu: - dzialania sHy wyzszej, tj. 

wyjqtkowego zdarzenia lub okolicznosci; - wyjqtkowo niesprzyjajqcych warunk6w fizycznych bqdz 

atmosferycznych; - nadzwyczajnych zdarzer'l gospodarczych niezaleznych od Zamawiajqcego, kt6rych 

Zamawiajqcy nie m6g1 przewidziec w chwili zawarcia umowy; - brakach w dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentach budowy; - zmian b~dqcych nast~pstwem okolicznosci lezqcych po stronie 

Zamawiajqcego, w szczeg61nosci wstrzymania rob6t przez Zamawiajqcego; - zamian wynikajqcych z 

koniecznosci wykonania rob6t niezwiqzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, 

kt6rych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy; - odmiennych 

od przyj~tych w dokumentacji projektowej warunk6w terenowych, w szczeg61nosci istnienie 

niezinwentaryzowanych obiekt6w budowlanych, sieci lub instalacji; - skr6cenia terminu realizacji 

przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy; b) zmiana zakresu rob6t przeznaczonych do wykonania przez 

podwykonawc~ lub zmiana podwykonawcy w przypadku wystqpienia zmian w tym zakresie na wniosek 

Zamawiajqcego lub Wykonawcy; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w 

zam6wienia: www.bip.swietochlowice.pl 

Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskac pod adresem: Urzqd Miejski 

Swi~tochlowice ul. Katowicka 54, Wydzial Administracyjny - pok. 121, 

IV.4.4) Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 11.04,2011 

godzina 10:00, miejsce: Urzqd Miejski Swi~tochlowice ul. Katowicka 54, Wydzial Administracyjny - pok, 

121 . 
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IV.4.5) Termin zwietzania ofertet: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku 

nieprzyznania srodk6w pochodzetcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi 

srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czJonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym 

Handlu (EFTA), kt6re miafy bye przeznaczone na sfinansowanie caJosci lub cz~sci zam6wienia: nie 
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