Bielsko-Biała: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy
Szkole Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej, ul. Zapłocie Duże 1
Numer ogłoszenia: 6719 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bielsku-Białej , plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj.
śląskie, tel. 033 4971497, faks 033 4971786, 8227539.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.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 boiska o nawierzchni
poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej, ul. Zapłocie Duże 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej, ul.
Zapłocie Duże 1, tj. wykonanie w szczególności: oczyszczenia terenu (zdjęcie humusu); demontażu
słupów, bramek, ogrodzenia, piłkochwytów, studni betonowych; robót ziemnych; przebudowy
kanalizacji deszczowej; transportu materiału ziemnego i materiałów z demontaży; drenażu, warstw
podbudowy, nawierzchni poliuretanowej boiska, bieżni, rozbiegu do skoku w dal; dostawy i montażu
urządzeń do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę; piłkochwytów; ciągu pieszo-jezdnego o
nawierzchni z kostki brukowej; uporządkowania terenu budowy..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 130.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się pobierania wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

o

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych
polegających na budowie boisk o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie z kruszyw.
Roboty te winny być wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku: na podstawie Oświadczenia o


spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie dokumentów
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

o

technicznych w budownictwie (do kierowania robotami), w szczególności kierownikiem
budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunku: na podstawie Oświadczeń oraz na


podstawie dokumentu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;


określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót
budowlanych polegających na budowie boisk o nawierzchni poliuretanowej, na
podbudowie z kruszyw.;


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 do 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;

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 zasoby 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że

dostarczane

technicznym;


inne dokumenty

produkty

odpowiadają

określonym

normom

lub

specyfikacjom

Ponadto, Wykonawca winien dostarczyć (dla oferowanej nawierzchni poliuretanowej, a nie
poszczególnych komponentów czy poszczególnych warstw tej nawierzchni): 1.Świadectwo
autoryzacji producenta komponentów oferowanej nawierzchni uprawniające wykonawcę
do jej sprzedaży i montażu; 2.Aktualny dokument potwierdzający, że oferowana
nawierzchnia odpowiada wymaganiom higienicznym (np. Atest PZH); 3.Opis warunków - w
tym warunków atmosferycznych (z podaniem m.in. temperatury i wilgotności podłoża)
ułożenia warstw nawierzchni - wystawiony przez producenta; 4.instrukcję eksploatacji
nawierzchni - wystawioną przez producenta.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca wskaże,
że będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (art. 26 ust.
2b. ustawy Pzp). Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art.26 ust.2e). Oświadczenie
wykonawcy o : związaniu ofertą przez okres 30 dni; zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia
oferty; zapoznaniu się z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w
tym z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
zobowiązaniu się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. Pełnomocnictwo
do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących
wspólnie (spółki cywilne, konsorcja). Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku podmiotów
występujących wspólnie przez reprezentantów wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy (w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców).

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 99



2 - skrócenie terminu wykonania zamówienia - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) co do terminu zakończenia
zamówienia, który może być przedłużony wskutek: wystąpienia zdarzeń siły wyższej; wystąpienia
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót; wstrzymania robót przez
Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający; b) co do nieistotnych postanowień umowy, c) co do istotnych
postanowień umowy, z ważnych powodów, a w szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.um.bielsko.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 7 (I piętro, pok. nr 11).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w BielskuBiałej, Plac Ratuszowy 7 (I piętro, pok. nr 11).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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

