
Zebrzydowice: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 

MOJE BOISKO-ORLIK 2012 / boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne 

wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym / w Zebrzydowicach przy ul. 

Kochanowskiego 55. 

Numer ogłoszenia: 122304 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zebrzydowice , ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebrzydowice.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 Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55.. 

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 Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55. Zakres robót obejmuje: 1. Budowę boiska do 

piłki noŜnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m o powierzchni 1860 m2 / pole gry 26,0 x 56,0 m/ 2. Budowę boiska 

wielofunkcyjnego o wymiarach: 30,2 x 50,2 m o powierzchni 1516,04 m2 / pole do gry 28,1 x 40,0 m/ 3. Ogrodzenie 

terenu 4. Oświetlenie terenu 5. Chodniki 6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego 7. BieŜnia lekkoatletyczna o 

nawierzchni poliuretanowej 8. Skocznia do skoku w dal 9. Parking 10. Schody terenowe 11. Zabezpieczenie skarpy z 

prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych 12. Przekładka sieci wodociągowej. 

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga złozenia wadium w wysokości 50000 PLN. Wadium wnosi się 

przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto 

zamawiającego: BS Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011. Wadium wnoszone w pieniadzu uwaŜa się 

za złoŜone w terminie, jeŜeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, 

jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie dokument ten składa kazdy z Wykonawców oddzielnie 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 roboty budowlane 

polegające na budowie boisk sportowych, w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z 

trawy syntetycznej i co najmniej 1 boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, o wartości co 

najmniej 1500000 PLN brutto kaŜda z robót budowlanych. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Nie dotyczy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą wykonywać 

zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób w tym: 1. 

przynajmniej 1 osobę posiadajacą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności : 

konstrukcyjno - budowlanej ; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentalacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ; instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń 



elektrycznych i elektroenergetycznych 2. przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co 

najmniej jedną robotą budowlaną polegajacą na budowie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy 

syntetycznej lub z nawierzchnią poliuretanową, która będzie brała udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca posiada zabezpieczone środki finansowe lub 

zdolność kredytową na kwotę nie niŜszą niŜ 1000000 PLN. 

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, naleŜy przedłoŜyć: 

� 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe 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 

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 

finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 

wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 

przedłoŜyć: 



� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� 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, wystawiony nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 

wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

� inne dokumenty 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom określonym przez 

zamawiającego naleŜy przedłoŜyć: A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 1. certyfikat lub 

deklaracja zgodności z norma PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna 

ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium / np Labosport, ISA-Sport lub Sports Labs Ltd / 

potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równowaŜny 2. Karta techniczna oferowanej 

nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 3. Atest PZH lub dokument równowaŜny dla oferowanej 

nawierzchni 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. B. Dokumenty 

dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z 

oferowanego systemu nawierzchni wraz z raportem z badań przeprowadzonych przez Laboratorium / 

Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd /, dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodnosć 

jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf / dostępny na www.FIFA.com /. 2. Certyfikat lub 

deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna 

ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium / np. Labosport, ISA-Sport lub Sports Labs Ltd/ 

potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równowaŜny 3. Karta techniczna oferowanej 

nawierzchni potwierdzona przez jej producenta oraz próbkę o wymiarach 50x50 cm 4. Atest PZH lub 



równowaŜny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, 

wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tę nawierzchnię. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia lub innych dokumentów potwierdzajacych ten fakt, jezeli Wykonawca wykaze w 

ofercie udział podmiotów trzecich. 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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 

Z Wykonawcą , który złozy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do 

niniejszej SIWZ. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza mozliwość zmian w umowie, jeŜeli zajdą 

przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 5 a lub b Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto przewiduje się zmiany umowy 

polegające na: 1. Uzasadnionym przedłuŜeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: - koniecznosci udzielenia 

zamówienia dodatkowego - sytuacji niemoŜliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wpływ na 

realizację robót - zaistnienia siły wyzszej - przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiajacego 2. Zmianie 

powszechnie obowiazujących przepisów prawa, któtych uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej 

umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian mających wpływ na realizację 

umowy. 3. Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie moŜna było 

przewidzieć na etapie zawierania umowy m. in.: - nieujęte / niezinwentaryzowane / uzbrojenie podziemne, które nie 

zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych - związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami 

wielobranŜowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót na podstawie której zrealizowana jest 

inwestycja co powoduje konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych - wynikające z konieczności 

dokonywania zmian w projektach wykonawczych branŜowych - wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak 

kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi , powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy 4. Zmianie 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Ustawodawcę przepisów dotyczacych stawki procentowej 

naleŜnego podatku VAT Wszystkie powyzsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiajacy moze 



wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiazania do wyraŜenia takiej zgody. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.zebrzydowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zebrzydowice 

Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 - pokój nr 40. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2011 godzina 

09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 - pokój nr 40. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budŜetu 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 

 

 

 


