
                                        

Biała, 2011-10-07
ZPIE.271.13.2011

Biała: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, 
gmina Biała.

Numer ogłoszenia: 323996 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała , ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie,  tel. 77 4388542, 
4388540, faks 77 4387679.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.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 wielofunkcyjnego w 
miejscowości Łącznik, gmina Biała.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała o 
nowej nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy. Inwestycja 
przeznaczona do celów wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Łącznik i nie tylko.

Zaprojektowano  boisko  wielofunkcyjne  o  nawierzchni  bezspoinowej  poliuretanowe  w  kolorze 
ceglastoczerwonym i zielonym (pasy wolne od przeszkód) na podbudowie z kruszywa. Wymiar płyty 
boiska z pasami wolnymi od przeszkód (całej nawierzchni syntetycznej) wynosi 24,00m x 50,00m = 
1200,m2. Na płycie zaprojektowano boisko do koszykówki Nawierzchnia składa się z dwóch warstw. 
Dolna  warstwa  to  mieszanka  granulatu  gumowego  o  granulacji  1-3mm  połączonego  lepiszczem 
poliuretanowym,  jednoskładnikowym.  Układana  jest  mechaniczne,  bezspoinowo,  przy  pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat mieszany jest w mikserze, grubość warstwy 7mm. Górna 
warstwa  składa się  z  granulatu  EPDM o granulacji  1-3mm, połączona lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym,  układana  mechanicznie,  bezspoinowo  przy  pomocy  rozkładarki  mas 
poliuretanowych.  Grubość  warstwy  7mm.  Technologia  wykonania  zakłada  instalacje  warstwy 
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stabilizującej  (ET),  wykonana  z  granulatu  gumowego,  żwirku  kwarcowego  oraz  lepiszcza 
poliuretanowego gr.  3cm. Podbudowa boiska - warstwa odsączająca gr.5cm, podbudowa z pospółki 
frakcji 31,5-63,0mm gr. 15cm, kliniec frakcji 0-31,5mm gr.5cm , warstwa z miału kamiennego frakcji 0-
4mm gr. 5cm.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,00 zł, słownie: sześć 
tysięcy zł 00/100. 
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: w pieniądzu, 
przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej nr 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 z 
adnotacją Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała. 
1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
2) w gwarancjach bankowych, 
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275) 
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. 
W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium 
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

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, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego 
oświadczenia Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ 
oraz dołączenia do oferty wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. 
W wykazie ma zostać uwzględniona min. 1 robota budowlana o podobnym zakresie do 
niniejszego zamówienia, polegająca na budowie w tym okresie minimum jednego boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 
PLN (brutto), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została 
wykonana należycie - wzór zał. nr 5 do SIWZ.

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

 Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego 
oświadczenia Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego 
oświadczenia Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ

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

 Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego 
oświadczenia Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ 
oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

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, należy przedłożyć:

 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 
jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone 

 opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
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 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane 
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

 inne dokumenty
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonych dokumentów: 
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna 
ITB, lub Rekomendacja techniczna, lub Wyniki badań specjalistycznego laboratorium 
potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni, lub dokument równoważny. 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 3. Atest PZH 
dla oferowanej nawierzchni 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te 
nawierzchnię 
5. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce na znak CE lub B.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr 1) 
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych (zał. nr 2) 
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 3) 
A.4) Projekt umowy (zał. nr 4) 
A.5) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (uproszczony). Wykonawca określi ceny jednostkowe 
netto dla wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze oraz wyliczy cenę oferty brutto. 
A.6) Wykaz wykonanych robót (zał. nr 5)

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Warunki umowy będą zgodne z warunkami określonymi w pkt. III niniejszej SIWZ, przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami Kodeksu Cywilnego. 
1. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
3. W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on 
do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z 
przepisami kodeksu cywilnego. 
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym 
pismem. 
5. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich 
czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu 
cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego 
działania. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 
a) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii 
wykonania przedmiotu umowy, 
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny ofertowej: w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku Vat w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki, w 
przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że 
wykonanie jej nie leży w interesie publicznym 
c) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek: 

 wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze 
względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie 
okresu gwarancji, 

 wystąpienia robót dodatkowych, 
 wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami, 
 konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych, 
 konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych przedłużającego się 

oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. działania siły wyższej, 
d) zmiana warunków finansowania zamówienia, 
e) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót. 
f) rezygnacji z części robót, 
g) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót, 
h) zmiany Podwykonawców, 
i) w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy, 
Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.biala.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 
zamawiającego: Gmina Biała Rynek 10 48-210 Biała Pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.10.2011 godzina 09:00, 
miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Biała Rynek 10, 48-210 Biała, Pokój nr 13 (Sekretariat).

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

5



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013..

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

Z up. Burmistrza
mgr inż. Monika Zając

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych,

Środowiska i Integracji Europejskiej
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