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Ogłoszenie

dotyczy:

zamówienia

publicznego

realizowanego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje BoiskoOrlik 2012 Przedmiot zamówienia obejmuje: 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 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 EPDM nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku
zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na
podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej
podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana.
Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu
EPDM min. 7 mm. 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 Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST
(załącznik nr 2 do SIWZ). Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory
zamocowane na 11 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg
dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).
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). 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) Budowa budynku
sanitarno-szatniowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik Nr 1 do
SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 2 do
SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót.
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres 4 miesięcy
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia oświadczeń

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

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 wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową; o wartości co
najmniej 1 000 000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych;

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia oświadczeń

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym
zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1)
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, 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; 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;
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych
(słownie : pięćset tysięcy).

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 33 000,00 zł (słownie:trzydzieści trzy tysiące
złotych)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.04.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310
Pyzdry pok. nr 16.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

