
Rydzyna: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu

Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne

wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Rydzyna

Numer ogłoszenia: 19699 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna , ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie, tel. 065

5388434, faks 065 5388450.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydzyna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach

programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-

szatniowym) w miejscowości Rydzyna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kompleksu boisk sportowych

w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem

sanitarno-szatniowym) w miejscowości Rydzyna 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Budowę boiska do piłki

noŜnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki noŜnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i

technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i ST (załączniki do SIWZ). Wysokość włókna min.

60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.

Labosport) a.Typ włókna: monofil b.Skład chemiczny włókna; polietylen c.CięŜar włókna: min. 11.000 Dtex,

d.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 - obrzeŜa betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie

elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji

technicznej. Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST (załączniki do SIWZ) - wyposaŜenie:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 1.2. Budowę boiska

wielofunkcyjnego o wymiarach: 30,0m x 50,0m o powierzchni 1500m2 (pole gry 20,0m x 40,0m), - podbudowa

przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik

do SIWZ). Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST (załączniki do SIWZ). - nawierzchnia
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boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w

dokumentacji projektowej i ST (załączniki do SIWZ) - technologia układania nawierzchni: Technologia typu

NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę

stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej

lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR,

następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. - wyposaŜenie do

piłki koszykowej: - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 sztuki - tablica do koszykówki

epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 4 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 4 sztuki - konstrukcja do

koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 4 sztuki - wyposaŜenie do piłki siatkowej: - słupki do siatkówki,

aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 4 sztuki - siatka do siatkówki - 2 sztuki - wyposaŜenie

do piłki ręcznej: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 1.3. Ogrodzenie

terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej i SST (załączniki do SIWZ). 1.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 11 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe

rozwiązania wg dokumentacji projektowej i SST (załączniki do SIWZ). 1.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne i

powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z

piasku i kruszywa, zamknięta obrzeŜem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej i

SST (załączniki do SIWZ). 1.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich

wykonaniem naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST (załączniki do SIWZ)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest

wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2.Wykonawca moŜe wnieść

wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pienięŜnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść

wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem na konto

Zamawiającego: Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie, Nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424 5.W przypadku
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wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku

Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy złoŜyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie

Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna w sekretariacie pok. 7, a kopię dołączyć

do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Spełnienie warunków

udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według

poniŜszych zasad : 1)udokumentowane naleŜyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w

tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z

nawierzchnią poliuretanową, 2)dysponowanie, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą

posiadającą uprawnienia do kierowania budową o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z

późn. zm.) oraz przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o

specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia

budowlane w zakresie instalacji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.

1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane w zakresie instalacji, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3)ubezpieczenie Wykonawcy od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o

wartości nie mniejszej niŜ 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), 4)posiadanie środków

finansowych na rachunku lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niŜ 1.000.000,00 PLN

(słownie: jeden milion złotych), 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana

wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach

(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wzywa

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń

lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo

którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.
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1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym

terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby

uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie

później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia,

których wzór stanowią Załączniki do niniejszej SIWZ. 1.W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada

uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24

ust.1 ustawy do oferty dołączyć naleŜy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2)Aktualne

zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega

z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Aktualne

zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i

doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć

naleŜy: 1)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą

publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej

dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią

poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca

zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) Wykaz naleŜy sporządzić zgodnie

ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ. 2)Oświadczenie potwierdzające posiadanie

uprawnień budowlanych do kierowania (budową) robotami budowlanymi przez wskazane osoby w

zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: a.konstrukcyjno-budowlanej,

b.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociągowych i kanalizacyjnych, c.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę

w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć naleŜy:

1)Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada

rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy w wysokości nie mniejszej niŜ 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawiona

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b

ustawy, moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli wykonawca wykazując spełnianie

warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych

podmiotów, wymaga się przedłoŜenia informacji, o której mowa w pkt 3.2). dotyczącej tych podmiotów.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyŜej, będzie

uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający Ŝąda przedłoŜenia przez ten podmiot(y)

dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11 pkt 1 ppkt 1-3 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia

o braku podstaw do wykluczenia. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z

postępowania, oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania

(budową) robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania

zamówienia oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów są składane w formie oryginału, dokumenty z

rozdz. 11 pkt 1 ppkt 1-3, pkt 2 ppkt 1 oraz pkt 3 ppkt 1-2 w formie oryginału lub kopii poświadczonej za

zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwa naleŜy składać w formie

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W przypadku złoŜenia przez

wykonawców dokumentów zawierających dane przedstawione w walutach obcych, Zamawiający jako

kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego podany w Rozporządzeniu Prezesa Rady

Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
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stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)..

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.rydzyna.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna,

ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2010

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Program MOJE BOISKO - ORLIK 2012.
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