
Swarzędz: Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy
Numer ogłoszenia: 296362 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska przy Szkole Podstawowej w 
Kobylnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
remont nawierzchni istniejącego boiska o podłożu asfaltowym, w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, 
planowane nowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach wymiarach 31,44 x 49,52 m z polem gry do piłki 
ręcznej i tenisa o wymiarach 27 x 45 m, będzie miało nawierzchnię poliuretanową. Podbudowa: 
wykonana zostanie z dwóch warstw : wiążącej i ścieralnej, układanych na istniejącej nawierzchni 
asfaltowej. Warstwa spodnia gr. od 20 do 90 mm, nadaje wymagany 0,5% spadek boiska. Dolna warstwa 
wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej powinna posiadać uziarnienie 0-31,5mm lub 0-5,0mm. 
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o gr.16 mm lakier PUR 
- 2 warstwy warstwa elastyczna z kolorowego granulatu EPDM połączonego systemem PUR, warstwa 
elastyczna z granulatu gumowego połączonego systemem PUR impregnat Badania na zgodność z norma 
PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan 
specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. - Karta techniczna 
oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. - Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. - 
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana 
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
Wyposażenie Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach. - 4 stojaki na kosze do koszykówki 
- 2 zestawy - siatka wraz ze słupkami do siatkówki - 1 zestaw - siatka wraz ze słupkami do tenisa - 2 
bramki do piłki ręcznej (3x2m) - ławki mocowane na stałe - 20sztuk - kosze na śmieci stałe - 6sztuk - 
maszty oświetleniowe - 6sztuk - łapacze piłek dookoła boiska wysokości 6m, z furtkami oraz bramą 
montażową Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach. Oświetlenie terenu - szczegółowe 
rozwiązania wg dokumentacji projektowej. Chodniki ciągi komunikacyjne - kostka pozbrukowa gr. min 6 
cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Wymagany okres gwarancji: 
na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego 
robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. na nawierzchnie syntetyczne - 60 
miesięcy W ramach inwestycji planowane jest przeniesienie i remont piaskownicy do skoku w dal oraz 
usunięcie jednego drzewa. Dojazd na teren budowy możliwy jest od ul. Poznańskiej. Na działce istnieje 
możliwość korzystania z wody i prądu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w przypadku wystąpienia robót tego samego 

rodzaju,na które znajdą się środki w budżecie. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie 
więcej niż 50% wartości zamówienia głównego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 36.41.00.00-8, 45.34.20.00-6, 45.31.61.00-
6.

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: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11000,00 zł

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.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 
wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę polegającą na 
budowie bądź remoncie boisk sportowych, potwierdzone dokumentami - referencjami, że 
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone, w wymaganym zakresie podmiotowym i terminie. Zamawiający oceni 
spełnienie warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 
dysponują:co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania, 
nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie robót ogólnobudowlanych z 
aktualną przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający oceni 
spełnienie warunku na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



• O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy 
posiadają aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności, o sumie gwarancyjnej nie 
mniejszej niż 300.000,00 zł. Do polisy należy dołączyć dowód opłacenia składki 
ubezpieczeniowej.Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów 
dołączonych do oferty

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 

• wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia,  a  także 
zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do 
dysponowania tymi osobami 

• 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 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  na  potencjał  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

•

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: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach: przedłużenie terminu realizacji może nastąpić w wypadku: - wystąpienia robót dodatkowych 
lub wystąpienia kolizji, której ujawnienie nie było możliwe podczas opracowania dokumentacji, - w 
przypadku opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych właściwych instytucji, niezależnych od 
zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Gmina Swarzędz ul. Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ pok. 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2010 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Gmina Swarzędz ul. Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ 
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu..

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


