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Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia:
bip.swietoc:h lowic:e.pl

SWiQtochlowice: Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu i
Rekreacji Skalka ul. Bytomska 40 w SWiQtochlowicach -I etap.
Numer ogloszenia: 244730 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGlOSZENIE 0 ZAM6wIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA 1ADRES: Gmina Swi~tochfowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Swi~tochfowice

I

ul. Katowicka 54, 41-600 Swi~tochfowice, woj. slqskie, tel. 323491 800, faks 323491812.
Adres strony internetowej zamawiajct,cego: www.swietochlowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajct,cego: Budowa skateparku na terenie Osrodka Sportu
i Rekreacji Skafka ul. Bytomska 40 w Swi~tochfowicach - I etap ..

11.1.2) Rodzaj zam6wienfa: roboty budowlane.
11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest
wykonanie I etapu budowy skateparku, obejmujqcego wykonanie rob6t rozbi6rkowych i przygotowawczych,
wykonanie podbudowy i betonowej pfyty gf6wnej 0 wymiarach 15 x 31 m, wykonanie odwodnienia pfyty
gt6wnej oraz wyposazenie skateparku w mini spin ramp i por~cz spadowq - profil O. Szczeg6fowy opis
przedmiotu zam6wienia zawiera zafqczona do specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia dokumentacja
projektowa, przedmiary rob6t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t..

11.1.4) Czy przewiduje siQ udzfelenie zam6wieli uzupetniajct,cych: nie.
11.1.5) Wsp61ny Stownik Zam6wieli (CPV): 45.00.00.00-1, 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.21.22.21-1,
45.22.38.00-4, 45.23.24.52-5.
11.1.6) Czy dopuszcza siQ ztozenie oferty cZQsciowej: nie.
11.1.7) Czy dopuszcza siQ ztozenie oferty wariantowej: nie.

1I.2} CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=244730&rok=20...
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SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) WADIUM
Infonnacja na temat wadium: Przyst~pujctC do niniejszego post~powania Wykonawca zobowictzany jest
do wniesienia wadium w wysokosci : 5.000zJ ( pi~etysi~cyzJotych). Wykonawca obowictzany jest wniese
wadium przed uplywem terminu skJadania ofert. Wadium maze bye wnoszone w jednej lub kilku
nast~pujctcych

formach: 1) pienictdzu; 2)

oszcz~dnosciowo-kredytowej,

por~czeniach

bankowych lub

po~czeniach

sp61dzielczej kasy

z tym ie por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~tnym; 3)

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por~czeniach udzielanych przez
podmioty, a kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 a utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju

Przedsi~biorczosci

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, paz. 275, z 2008 r. Nr 116, paz. 730 i 732 i Nr 227,

paz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, paz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie form~ wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pienictdzu naleiy wpJacie przelewem na konto

Urz~du

Miejskiego w

$wi~tochJowicach ING Bank Sictski SA Katowice O/Swi~tochJowice: 54 105013731000002281497178

z dopiskiem : Budowa skateparku
111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si, udzielenie zaliczek na poczet wykonanla zam6wienia: nie
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spemianla tego warunku
W zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia Wykonawca musi wykazae, ii: w okresie 5
ostatnich lat przed uplywem terminu skJadania ofert, a jeieli okres prowadzenia dziaJalnosci jest
kr6tszy, w tym okresie wykonaJ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidJowo ukoriczyJ co
najmniej 2 roboty budowlane polegajctce na wykonaniu nawierzchni betonowej a powierzchni nie
mniejszej nii 450m2 np. wykonanie konstrukcji nawierzchni plac6w sktadowych, wykonanie
konstrukcji nawierzchni hal produkcyjnych, wykonanie posadzek przemysJowych itp..
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjaJem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zam6wienia Wykonawca musi wykazae, ii dysponuje lub b~dzie dysponowaJ osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zam6wienia tj. kierownikiem budowy posiadajctcym
uprawnienia budowlane w specjalnosci specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadajctce im watne uprawnienia budowlane kt6re
zostaJy wydane na podstawie wczesniej obowictzujctcych przepis6w posiadajctcym minimum 5 
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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 WARLINKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

iliA.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcQ warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22
ust.1 ustawy, opr6cz oswiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udzialu w postQPowaniu, nalezy
przedloZyc:
• wykaz rob6t budowlanych w zakresie
do~iadczenia,

niezb~dnym

wykonanych w okresie ostatnich

do wykazania spefniania warunku wiedzy i

pi~ciu

ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w

lat przed uptywem terminu sktadania

post~powaniu,

a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zafqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczone
• wykaz os6b, kt6re
odpowiedzialnych

b~dq

za

uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci

swiadczenie

kontrol~

usrug,

jakosci

lub

kierowanie

robotami

budowlanymi, wraz z intormacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztafcenia

niezb~dnych

dla wykonania zam6wienia, a takZe zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz intormacjq 0 podstawie do dysponowania tymi osobami
• oswiadczenie, ze osoby, kt6re

b~dq

uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien
111.4.2) Wzakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy,

naleZy przedloZyc:
• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z wtasciwego 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,
miesi~cy

przed upfywem terminu skfadania wniosk6w 0

post~powaniu 0

udzielenie zam6wienia albo skfadania otert, a w

wystawiony nie wczesniej niz 6
dopuszczenie do udzialu w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika

urz~du

skarbowego potwierdzajqce, ze

wykonawca nie zalega z optacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, ze uzyskaf przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
cafosci wykonania decyzji wmsciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed
uptywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w

post~powaniu 0

udzielenie

zam6wienia albo sktadania ofert
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• aktualne zaswiadczenie w~asciwego oddzia~u Zak~adu Ubezpieczeli Sp~ecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spmecznego potwierdzajqce, ze wykonawca nie zalega z
o~acaniem

skJadek na ubezpieczenie zdrowotne i sp~eczne, lub potwierdzenie, ze uzyskaJ

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozJozenie na raty zaleg~ch ~atnosci lub
wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wfasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3
miesiqce przed u~em terminu skfadania wniosk6w
post~powaniu 0

0

dopuszczenie do udziatu w

udzielenie zam6wienia albo skJadania ofert

111.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Jezell wykonawca ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkhlda:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibQ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajiilcy, ze:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie og.oszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi~cy

przed upfywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w

post~powaniu 0

udzielenie zam6wienia albo sk'adania otert

• nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, sk'adek na ubezpieczenie sp~eczne i zdrowotne
albo ze uzyska. przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz.ozenie na raty
~tnosci

lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji w.asciwego organu - wystawiony nie

wczesniej nii 3 miesiqce przed
udziatu w

post~powaniu 0

u~em

terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do

udzielenie zam6wienia albo sktadania otert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si~
6

zaleg~ch

miesi~cy

przed

post~powaniu 0

up~wem

0

zam6wienie - wystawiony nie wczesniej nit

terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w

udzielenie zam6wienia albo sktadania otert

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) alba w pkt 111.5)

1. wypeJniony tormularz otertowy wedtug zatqcznika nr 2, 2.oswiadczenie 0 cZQsci zam6wienia, kt6rej
wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom ( w tresci tormularza ofertowego pkt 4) w
przypadku powierzenia przez Wykonawc~ cz~sci zam6wienia podwykonawcom, 3. oswiadczenie 0
udzieleniu gwarancji w tresci tormularza otertowego, 4. peJnomocnictwo do reprezentowania w
postQPowaniu albo do reprezentowania w postQPowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawc6w
wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy r6wniei wsp61nik6w
sp6tki cywilnej), 5.peJnomocnictwo do wyst~powania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokument6w
sk'adajqcych siQ na ofertQ nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
odpisem z Krajowego Rejestru Sqdowego lub Wykonawca - w przypadku os6b fizycznych. 6. kosztorys
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ofertowy sporzqdzony metodq uproszczonq, 7. dow6d wniesienia wptaty wadium
I

111.7) Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u
kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowl, osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJAIV:PROCEDURA
IV.i) TRYB UDZIELENIA ZAM6wIENIA
IV.i.i) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny otert: najniZsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sl~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oterty. na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunk6w zmian
Stosownie do tresci art. 144 ustawy Zamawiajqcy przewiduje mozliwosci zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty. na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy. a) termin realizacji
zadania moze ulec zmianie w przypadku, na kt6re Zamawiajqcy czy tez Wykonawca nie m6g1 miec
wplywu: -wystqpienia dzialania sHy wyzszej, innych zdarzer'i nadzwyczajnych jak r6wniei: wyjC:\.tkowo
niesprzyjajqcych warunk6w atmosferycznych nie pozwalajqcych na dochowanie parametr6w
technologicznych i jakosciowych realizowanych rob6t; - nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych
niezaleznych od ZamawiajC:\.cego. kt6rych ZamawiajC:\.cy nie m6g1 przewidzie6 w chwili zawarcia umowy; 
decyzji nadzoru budowlanego majC:\.cych wptyw przesunificie terminu realizacji rob6t takich jak wstrzymanie
budowy b} w zakresie terminu wykonania zam6wienia pod warunkiem: - zmian wynikajC:\.cych z
koniecznoSci wykonania rob6t niezwiqzanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych,
kt6rych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy; - rezygnacji z
wykonania CZfisci rob6t objfitych zam6wieniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej. na kt6rej jest dost~pna specytikacja istotnych warunk6w
zam6wienia: bip.swietochlowice.pl
Specyfikacj~

Istotnych warunk6w zam6wienia moma uzyskac pod adresem: UrzC:\.d Miejski

Swifitochlowice ul. Katowicka 54, Wydzial Zam6wier'i Publicznych pk.121.
IV.4.4) Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub otert: 26.07.2012
godzina 10:00, miejsce: Urzqd Miejski SWifitochlowice ul. Katowicka 54, Wydzial Zam6wier'i Publicznych
pk.121.
IV.4.5) Termin

zwi~ania

otert,: okres w dniach: 30 (ad ostatecznego terminu sldadania ofert).

IV.4.i7) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenle zam6wienia, w przypadku
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nieprzyznania srodk6w pochodZi\cych z bud.tetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajClcych zwrotowi
srodk6w z pomocy udzielonej przez pal'istwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cZQsci zam6wienia: nie
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