
 

Wodzisław Śląski: Remont boiska szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 
Numer ogłoszenia: 398922 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 , ul. MłodzieŜowa 47, 44-373 
Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 4561517, faks 32 4561517. 

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: www.szkola.kokoszyce.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska szkolnego w 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont boiska 
szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 6 1.PołoŜenie nawierzchni syntetycznej 
typu sztuczna trawa 1012,0 m2 kolor włókien zielony, całkowita wysokość 15-17mm na 
gotowym podłoŜu asfaltowym. 2.Elementy wyposaŜenia boiska do piłki ręcznej : 1 komplet 
składa się z 2 bramek do piłki ręcznej 3,0m na 2,0m, głębokość bramek : góra 60cm, dół 
80cm, 2 siatek na bramki bezwęzłowe z polipropylenu, elementy stalowe mocujące bramki do 
podłoŜa asfaltowego. Szczegółowy zakres robót do wykonania zgodnie z zakresem podanym 
w projekcie     budowlanym opracowanym przez Projektanta Franciszka Plutowskiego 
zamieszkałego w Wodzisławiu Śl. ul. StraŜacka 12, stanowiący załączniki do SIWZ. W 
przypadkach, w których Zamawiający uŜył nazw własnych producentów, znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równowaŜne. 
Wykonawca, składając ofertę z innymi niŜ wskazane przez Zamawiającego produktami 
powinien dołączyć dokumenty potwierdzające równowaŜność proponowanych rozwiązań.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.27.20-8. 

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:  Zakończenie: 
17.12.2012. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający uzna warunek za spełniony, 
gdy wykonawca wykaŜe się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat, licząc 
od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 
zamówienia obejmującego roboty budowlane związane z budową boiska 
sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaŜe, Ŝe 
dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zadania osobami z 
uprawnieniami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia tj. osobą 
kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

•  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Ponadto do oferty naleŜy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na 
podstawie przekazanej dokumentacji technicznej 

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 

1.Zmiany treści zawartej umowy moŜliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem 
niewaŜności. 1.1. Zmiana treści umowy w zakresie wydłuŜenia realizacji przedmiotu 
zamówienia , lub przesunięcia terminu odbioru robót, moŜliwa jest w przypadku: 
a)konieczności zmiany dokumentacji projektowej wynikłej w trakcie realizacji inwestycji - 
zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie, b)zmiany 
producenta materiałów/ uradzeń, wycofania materiałów /urządzeń z uŜycia - zmiana termin 
wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń, 
c)wystąpienia zdarzeń losowych-klęska Ŝywiołowa- zmiana terminu wykonania zamówienia 
o tyle dni, ile trwano wstrzymania robót, d)konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamówień dodatkowych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych ( termin wykonania 
zamówienia moŜe ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 
wykonywania robót zasadniczych z tego powodu)., e)wykonania robót przewidzianych w 
dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia, jednak nie wskazanych w 
przedmiarze i nie ujętych w kosztorysie ofertowym, 1.2. Zmiana treści umowy w zakresie 
zmiany wynagrodzenia w sytuacji gdy : a)zajdzie konieczność wykonania robót, które zostały 
pominięte przez projektanta (w przedmiarze robót bądź w projekcie budowlano-
wykonawczym), a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotowego zamówienia, b)wystąpią roboty zamienne spowodowane błędami w 
dokumentacji technicznej, wycofaniem  materiałów/urządzeń i zastosowanie nowych 
materiałów pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy oraz innymi niemoŜliwymi  do 
przewidzenia na  etapie podpisania umowy, c)zajdzie konieczność zmiany technologii 
wykonania z uwagi na konieczność zastosowania innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz w sytuacji gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, d)zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna 
skutkująca niemoŜliwością wykonania lub naleŜytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 
  1.3. W razie wystąpienia powyŜszych przesłanek, Wykonawca jest           zobowiązany do 
ich udokumentowania w sposób nie budzący zastrzeŜeń (protokół          konieczności, notatkę 
- powyŜsze dokumenty muszą być zaakceptowane przez          projektanta) i przedłoŜone 
Zamawiającemu do zatwierdzania. 2.W przypadku wystąpienia robót dodatkowych 
wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe, przy jednoczesnym zachowaniu 
tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona w oparciu o ceny oraz wskaźniki 
kalkulacyjne jak w ofercie przetargowej, natomiast ceny sprzętu i materiałów nieujętych w 
kosztorysie ofertowym wg cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą 
wykonania robót dodatkowych jest zatwierdzony protokół konieczności robót dodatkowych, 
przedmiar i kosztorys ofertowy oraz podpisana umowa. Wykonawca nie moŜe Ŝądać 
wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłoŜenia w/w dokumentów. 
3.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie moŜe dokonać Ŝadnych cesji 
związanych z realizacją umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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



Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zespół 
Szkolno- Przedszkolny nr 6 44-373 Wodzisław Śl ul Młodziezowa 47. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  30.10.2012 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 44-
373 Wodzisław Śl ul Młodziezowa 47. 

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 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 

 


