
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Budowa boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach –  rekultywacja 

istniejącej murawy”

Gmina i Miasto Pyzdry ul. Taczanowskiego 162-310 Pyzdry tel. 063 27 68 333
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 budowa  boiska  nadwarciańskiego  w  Pyzdrach  –  rekultywacja  istniejącej murawy na działkach o nr ewidencyjnych 1381/11, 1382, 1379, 1383, 1385/4 w Pyzdrach.
Przedmiot  zamówienia  obejmuje:  wykonanie  pełnowymiarowego  boiska  piłkarskiego  z  trawy naturalnej wraz z automatycznym systemem nawadniającym. Należy wykonać nawierzchnie boiska – trawa  naturalna  –  6  500  m2   z  warstwą  wegetacyjną  13-15  cm.  Montaż  systemu  automatycznego nawadniania na boisku o wymiarach 60 x 96 (12 zraszaczy z czego 2 bezpośrednio na płycie boiska). Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej rozpiętej na słupkach z rury stalowej okrągłej. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 40 x 40 cm z betonu zagłębione min. 80 cm poniżej poziomu  terenu.  W  ogrodzeniu  wykonać  3  bramy  i  jedną  furtkę.  Piłkochwyty  wykonać  z  siatki osłonowej, bezwęzłowej wykonanej z polipropylenu o oczkach 10 x 10 cm, grubość splotu 5,0 mm. Siatka  rozpięta  na  słupach z  kształtownika  stalowego RK 80  x  80 x  5.  Pod słupki  wykonać  stopy fundamentowe 60 x 60 z betonu B15. Bramki stalowe do piłki nożnej z siatką – szt. 2 ustawione w gotowych  otworach  (tulejach)  z  regulacja  słupków  wykonane  z  elementów  stalowych  z  siatką. Osadzenie elementów stalowych wykonane poprzez stopy fundamentowe betonowe.  Skarpę od strony drogi (ul. Farnej)  na długości równej połowie szerokości boiska należy wzmocnić  przed wymywaniem poprzez wbudowanie w warstwę wegetacyjną  z trawy geokraty.  Dodatkowo w celu ustabilizowania 



całości skarpy należy wykonać mur oporowy zagłębiony odpowiednio w ziemi.
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.
TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia robót: 04.06.2012data zakończenia robót: 31.08.2012

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 dwa  boiska 

piłkarskie pełnowymiarowe z trawy naturalnej wraz z automatycznym systemem 

nawadniającym  o  wartości  co  najmniej  320  000  zł  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:

a)  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

o specjalności:

- konstrukcyjno –  budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjno –  inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych.

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;

b) przynajmniej 1  osoba posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną 

robotą budowlaną w zakresie budowy pełnowymiarowych boisk sportowych z trawy 

naturalnej wraz z automatycznym systemem nawadniającym

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 

złotych).

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena 



Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert: 15.05.2012 godzina 10:00, 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). 


