Żory: Budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk przy Gimnazjum nr 4
oraz Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
Numer ogłoszenia: 5993 - 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016
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: Gmina Miejska Żory , Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel.
32 4348245, faks 32 4348248.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.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 dwóch wielofunkcyjnych boisk
przy Gimnazjum nr 4 oraz Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem
zamówienia jest : Budowa dwóch wielofunkcyjnych boisk przy Gimnazjum nr 4 oraz Zespole Szkół
Budowlano-Informatycznych w Żorach Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 Budowa
wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 4 w Żorach Część 2 Budowa wielofunkcyjnego boiska
przy Zespole Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacje
projektowe b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, c) przedmiary robót. Przedmiotem
zamówienia jest: Część 1 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum Nr 4 w Żorach. Budowa
boiska wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1210,71m2: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach
44,00m x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) boisko do koszykówki o wymiarach 32,10m x
19,10m (pole gry 28,10m x 15,10m), c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d) parametry
techniczne boiska wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska poliuretanowa w technologii typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm na ławie
betonowej z oporem oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za bramkami boiska do
piłki ręcznej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty wysokości 6m z siatki
polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej, e)
przesadzenie 20szt. krzewów kolidujących z planowanym boiskiem wielofunkcyjnym w miejsce
wskazane przez Zamawiającego na terenie szkoły, f) w przypadku wystąpienia kolizji w trakcie robót

ziemnych nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z istniejącym kablem oświetleniowym wykonanie zabezpieczenia rurą ochronną lub przełożenia poza obrys boiska przedmiotowego kabla
na długości około 46,0m. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji
projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Część 2 Budowa
wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach. Budowa boiska
wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1056,00m2: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44,00m
x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) dwa boiska do koszykówki - każde o polu gry 24,00m x
15,10m, c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d) parametry techniczne boiska
wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska - poliuretanowa w technologii
typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem oddzielające
sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za bramkami boiska do piłki ręcznej oraz wzdłuż drogi
dojazdowej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty wysokości 6m z siatki
polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej, e)
wycinka 2szt. drzew kolidujących z planowanym piłkochwytem boiska wielofunkcyjnego, wykonanie
nasadzeń na terenie szkoły w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 2 szt. grab pospolity, forma
kolumnowa, obwód pnia na wysokości 1 m od podłoża gruntowego 7 cm f) w trakcie robót związanych
z podłączeniem drenażu boiska do istniejącej studni kanalizacji deszczowej uwzględnić konieczność
przekładki nawierzchni istniejącego chodnika z betonowych płyt chodnikowych na podsypce
cementowo-piaskowej (powierzchnia około 10,0m2) oraz przejście przez bieżnię lekkoatletyczną z
nawierzchnią z mączki ceglanej, g) w przypadku uszkodzenia w trakcie robót budowlanych
związanych z budową boiska wielofunkcyjnego istniejącej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej z
mączki ceglanej, zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska, należy uwzględnić koniczność naprawy i
odtworzenia przedmiotowej nawierzchni bieżni. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami
określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
i SST. WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI. Technologia typu NATRYSK - na podbudowie
przepuszczalnej z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę
stabilizującą typu ET o grubości min. 30mm (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. Warstwy wymaganej nawierzchni sportowej: 1. WARSTWA DOLNA o grubości ok.
11 mm Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą
specjalistycznej maszyny tzw. układarki. Skład: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr. 14 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym. 2. WARSTWA GÓRNA o grubości ok. 2-3 mm
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, układana maszynowo za pomocą
specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim ciśnieniem. Skład: mieszanina systemu
poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm. Boisko przy G-4: Na nawierzchnię nanoszone są
linie specjalistyczną farbą poliuretanową w kolorze białym (boisko do piłki ręcznej) oraz żółtym (boisko
do siatkówki i koszykówki). Boiska wielofunkcyjne w kolorze ceglastym. Boisko przy ZSBI: Na
nawierzchnię nanoszone są linie specjalistyczną farbą poliuretanową w kolorze białym (boisko do piłki
ręcznej), niebieskim (boisko do koszykówki) oraz żółtym (boisko do siatkówki). Boisko wielofunkcyjne
w kolorze ceglastym. DOKUMENTY DOTYCZĄCE OFEROWANEJ NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 , lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub
dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta. 3. Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja

producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z
potwierdzeniem 60 miesięcznej gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Wyżej
wymienione wymagane dokumenty należy dostarczyć Zamawiającym przed podpisaniem umowy dotyczy Wykonawcy robót wybranego w drodze przetargu. Wyposażenie boisk w sprzęt sportowy: 1.
Boisko przy G-4: - boisko do piłki ręcznej: dwie bramki stalowe 3,0x2,0m; montowane w tulejach, siatki
do bramek - ilość 2 szt. - boisko do koszykówki: dwa stojaki stalowe ocynkowane, montowane w
tulejach, regulowane o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy - ilość
2 szt. - boisko do siatkówki: słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania
siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - ilość słupków 2 szt., siatka 1 szt. 2. Boisko
przy ZSBI: - boisko do piłki ręcznej: dwie bramki stalowe 3,0x2,0m; montowane w tulejach, siatki do
bramek - ilość 2 szt. - boiska do koszykówki: cztery stojaki stalowe ocynkowane, montowane w
tulejach, regulowane o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy - ilość
4 szt. - boisko do siatkówki: słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania
siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa - ilość słupków 2 szt., siatka 1 szt.
Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) winno posiadać
aktualne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące, akredytowane
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Aktualne certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa dotyczące
sprzętu sportowego należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy - dotyczy
Wykonawcy robót wybranego w drodze przetargu. 3) Przedstawione w dokumentacji przetargowej
wskazania na urządzenia techniczne/ materiały/znak towarowy z podaniem producenta oraz
wskazania na normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy traktować jako
przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29 i 30. Oznacza to, że Wykonawcy
mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji przetargowej wskazania z
zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej
funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w ofercie jakie elementy zostały zmienione i określić jakie w ich miejsce proponuje. Ponadto
Wykonawca winien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są
równoważne..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.21.22.21-1,
45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.61.10-4, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.32.50-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Część I - 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/00) Część II 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 0/00)
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



Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał roboty budowlane w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. co najmniej: dwie roboty budowlane obejmujące
wykonanie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 każda w
przypadku ubiegania się o realizację części 1 i/lub 2 oraz załączy dowody dotyczące
najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i



prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wskaże osobę, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialną za: kierowanie
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej (uprawnienia
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy) wraz z informacjami na temat
jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tą osobą w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia
na realizację części 1 i/lub 2. W przypadku osób posiadających uprawnienia wydane poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się aby osoby te spełniały odpowiednie warunki
opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo
budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy - w oparciu o art.
104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami). Wykonawca oświadczy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania



takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań do warunku których spełnienie Wykonawca

o

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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;



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;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 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 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego. Pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt - jeżeli Wykonawca polega
na zasobach innych podmiotów. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie
lub inny dokument, ponadto winno wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym
podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu
zamówienia.

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 - 98



2 - Okres gwarancji na roboty budowlane (36, 48, 60, miesięcy) - 2

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
I. Przyczyna/okoliczności Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji
inwestycji Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało
przeprojektowanie, dostawa materiałów i realizacja wynikłe ze zmian projektowych II.
Przyczyna/okoliczności Zmiana producenta materiałów /urządzeń, wycofania materiałów /urządzeń z
produkcji Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny
na zakup nowych materiałów/urządzeń III. Przyczyna/okoliczności Wystąpienie zdarzeń losowych -

klęska żywiołowa Skutek - zmiana w umowie/aneks Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile
trwało wstrzymanie robót IV. Przyczyna/okoliczności Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług
Skutek - zmiana w umowie/aneks zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia brutto wykonawcy; kwota
zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT V. Przyczyna/okoliczności Przekształcenie firmy,
zmiana nazwy firmy Skutek - zmiana w umowie/aneks Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego
dokonanie przekształcenia firmy VI. Przyczyna/okoliczności Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy
będącego podmiotem na zasobach którego opierał się wykonawca w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zasadach art. 26 ust. 2b Skutek - zmiana w umowie/aneks Wprowadzenie
innego podmiotu (Podwykonawca lub Wykonawca) który potwierdza spełnienie warunków w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w SIWZ VII. Przyczyna/okoliczności Długotrwałe, tj. powyżej 5 dni
kalendarzowych, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zapisane w dzienniku
budowy Skutek - zmiana w umowie/aneks Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwały
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót VIII. Przyczyna/okoliczności potrzeba
wprowadzenia lub zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Skutek - zmiana w
umowie/aneks Spisania aneksu do umowy określającego zakres robót wykonywanych przez
podwykonawcę IX. Przyczyna/okoliczności Znalezienie niewybuchów Skutek - zmiana w
umowie/aneks Przesunięcie terminu wykonania zadania o taki czas, ile trwało wstrzymanie robót
związane z usunięciem niewybuchów X. Przyczyna/okoliczności Wstrzymanie prac budowlanych
przez właściwy organ lub Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę Skutek zmiana w umowie/aneks Spisanie aneksu do umowy wydłużającego termin wykonania robót o tyle dni
ile trwało wstrzymanie robót. XI. Przyczyna/okoliczności Zlecenie wykonania badań laboratoryjnych
nawierzchni i opracowanie ekspertyzy poprawności wykonania nawierzchni poliuretanowej. Skutek zmiana w umowie/aneks Przesunięcie terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało uzyskanie
wyników badań i ekspertyzy. XII. Przyczyna/okoliczności Przedłużenie procedury oceny wniosków o
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Regionalnej Infrastruktury
Sportowej Skutek - zmiana w umowie/aneks Przesunięcie terminu zakończenia robót
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.bip.zory.pl/?c=7074
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Żory,
Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, pokój 203, II piętro..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory,
informacja - parter.
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: w kryterium 1 w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik - cena - zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: (n : b) x 98 Oferta
z najniższą ceną otrzyma 98 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie: a) n - wartość oferty z
najmniejszą wartością, b) b - wartość oferty badanej, c) 98 - wskaźnik stały, w kryterium 2 ocena
punktowa w kryterium /okres gwarancji na roboty budowlane/ przedstawia się następująco: 1) za
udzielenie gwarancji wynoszącej 36 miesięcy - 0 punktów 2) za udzielenie gwarancji wynoszącej 48
miesięcy - 1 punkt 3) za udzielenie gwarancji wynoszącej 60 miesięcy - 2 punkty W niniejszym
kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 2 pkt. Zgodnie z SIWZ zaoferowany okres
gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy (w przypadku zaoferowania okresu gwarancji
krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)..

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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 4 w Żorach.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa boiska
wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1210,71m2: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach
44,00m x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) boisko do koszykówki o wymiarach 32,10m x
19,10m (pole gry 28,10m x 15,10m), c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d)
parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia
boiska - poliuretanowa w technologii typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm
na ławie betonowej z oporem oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za
bramkami boiska do piłki ręcznej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty
wysokości 6m z siatki polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej
kanalizacji deszczowej, e) przesadzenie 20szt. krzewów kolidujących z planowanym boiskiem
wielofunkcyjnym w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie szkoły, f) w przypadku
wystąpienia kolizji w trakcie robót ziemnych nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z
istniejącym kablem oświetleniowym - wykonanie zabezpieczenia rurą ochronną lub przełożenia
poza obrys boiska przedmiotowego kabla na długości około 46,0m. Wszystkie elementy zgodne
z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z



dokumentacją projektową i SST..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.21.22.21-1,



45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.61.10-4, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.32.50-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o
o

1. Cena - 98
2. Okres gwarancji na roboty budowlane (36, 48, 60, miesięcy) - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół BudowlanoInformatycznych w Żorach.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa wielofunkcyjnego
boiska przy Zespole Szkół Budowlano - Informatycznych w Żorach. Budowa boiska
wielofunkcyjnego o powierzchni całkowitej 1056,00m2: a) boisko do piłki ręcznej o wymiarach
44,00m x 24,00m (pole gry 40,00m x 20,00m), b) dwa boiska do koszykówki - każde o polu gry
24,00m x 15,10m, c) boisko do siatkówki - pole gry 18,00m x 9,00m, d) parametry techniczne
boiska wielofunkcyjnego: - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia boiska - poliuretanowa w
technologii typu NATRYSK - wokół boiska obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z
oporem oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska - za bramkami boiska do piłki
ręcznej oraz wzdłuż drogi dojazdowej zamontowane w sposób trwały z podłożem piłkochwyty
wysokości 6m z siatki polipropylenowej - odwodnienie boiska - drenaż podłączony do istniejącej
kanalizacji deszczowej, e) wycinka 2szt. drzew kolidujących z planowanym piłkochwytem boiska
wielofunkcyjnego, wykonanie nasadzeń na terenie szkoły w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego - 2 szt. grab pospolity, forma kolumnowa, obwód pnia na wysokości 1 m od

podłoża gruntowego 7 cm f) w trakcie robót związanych z podłączeniem drenażu boiska do
istniejącej studni kanalizacji deszczowej uwzględnić konieczność przekładki nawierzchni
istniejącego chodnika z betonowych płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej
(powierzchnia około 10,0m2) oraz przejście przez bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią z
mączki ceglanej, g) w przypadku uszkodzenia w trakcie robót budowlanych związanych z
budową boiska wielofunkcyjnego istniejącej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej z mączki
ceglanej, zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska, należy uwzględnić koniczność naprawy i
odtworzenia przedmiotowej nawierzchni bieżni. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami
określonymi w dokumentacji projektowej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją


projektową i SST..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.00-2, 45.21.22.21-1,



45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.61.10-4, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.23.32.50-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o
o

1. Cena - 98
2. Okres gwarancji na roboty budowlane (36, 48, 60, miesięcy) - 2

