
  

Myślibórz: Budowa zespołu ogólnodost ępnych boisk sportowych w 

ramach Programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012, zlokalizowanych przy ZSP 

Nr 1 w Barlinku.  

Numer ogłoszenia: 143878 - 2009; data zamieszczenia : 12.05.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk 

sportowych w ramach Programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012, zlokalizowanych przy ZSP Nr 1 w Barlinku.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia 

obejmuje: Budowę boiska do piłki noŜnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 

26,0 x 56,0 m) Nawierzchnia do piłki noŜnej nawierzchnia syntetyczna typu (sztuczna trawa) o 

właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i 

SST (załącznik nr 2 do SIWZ) WyposaŜenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do 

bramek - 2 sztuki Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 

(pole do gry 15,1 x 28,1 m) WyposaŜenie do piłki koszykowej obręcz do koszykówki standard i siatka do 

obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm 

regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki 

WyposaŜenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, 

siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka WyposaŜenie do piłki ręcznej - bramki aluminiowe 

mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki Ogrodzenie terenu Oświetlenie terenu - 

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane masztach. Chodniki Ciągi komunikacyjne i 

powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - Budowa budynku sanitarno-szatniowego. 
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II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.22.21-1. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.08.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca 

moŜe wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 

Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. 

Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Nr 

31 8355 0009 0000 2020 2000 0008 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia 

wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia 

wadium w formie innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy złoŜyć 

przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 

Myślibórz w pok. 6 lub dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w 

SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 

sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniŜszych zasad : 1) potwierdzenie 

dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2) ubezpieczenie Wykonawcy od 
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia 2. Ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia - nie spełnia), w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i 

podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, 

którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 

w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie 

postępowania..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  Oświadczenie Wykonawcy o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa 

oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 1. W celu 

potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo 

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) 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 ofert, 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku 

posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia: Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane 

przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę InŜynierów Budownictwa), potwierdzające 

wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku 

znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia: Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we 
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wskazanej wysokości. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Wykonawcy mogą złoŜyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, Ŝe wszyscy Wykonawcy są 

ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.. 

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) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://www.bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Powiatu w 

Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.06.2009 

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Interesanta (Parter) ul. 

Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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