
Numer ogłoszenia: 129085 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 
4656551, faks 013 4656553.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zespołu boisk sportowych wraz 
z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu -Moje boisko-Orlik 2012- szkoła Prusiek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zespołu boisk 
sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu -Moje boisko-Orlik 2012- 
szkoła Prusiek, oznaczenie geodezyjne - działka nr 539 w Prusieku. 1.Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu -Moje Boisko- Orlik 2012 2.Przedmiot 
zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. 
całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) 2.2.Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 
32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m) 2.3. Ogrodzenie terenu 2.4. Oświetlenie 
terenu 2.5. Chodniki. 2.6. Budowę budynku sanitarno-szatniowego Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawierają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 
miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 
końcowego. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom na warunkach 
określonych w § 10 umowy...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 



Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 35 000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział 
Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych: 
1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadanie niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 2.1.posiadanie 
doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych w 
tym: dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach min. 30m x 62m i 
dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach min. 19m x 32m, w okresie 5 lat przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia (tj. od dnia 12.07.2004r. do dnia 
12.07.2009r.) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. 
2.2dysponowanie: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na 
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - minimum 1 osobą posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z 
aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - 
minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z 
aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
3.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na kwotę min. 500 000,00zł 4.Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 ustawy.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu umożliwienia 
Zamawiającemu oceny spełnienia w/w warunków Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia 
następujących dokumentów: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają 
jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie 
oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego 
osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę; 2. Wypełnione i podpisane 
oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art.22 ust.1 i 2 ustawy - zał. nr 2 do SIWZ; 3. 
Wypełniony i podpisany wykaz prac z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - 
załącznik nr 4 do SIWZ z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty wykonane 
zostały należycie, w zakresie wymaganym w pkt. V.2.1 SIWZ; 4. Dokumenty potwierdzające 
posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby 
w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: - konstrukcyjno-
budowlanej, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę 
samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 5. 
Kopia aktualnej polisy, a w przypadku jej braku kopia innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę minimum 500 000,00zł W celu oceny spełnienia warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności oraz poprawności 
złożonych dokumentów. Ponadto dokumentami wymaganymi są: 6. Pełnomocnictwo w formie 
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii do reprezentowania Wykonawców składających 



ofertę wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7. 
Podpisana i wypełniona oferta - zał. nr 3 do SIWZ; 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: a) Dokumenty dotyczące 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 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 tą nawierzchnię. b) Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy 
syntetycznej: 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport 
lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej 
parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 2. Certyfikat 
lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 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. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 4. 
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, 
wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. W celu oceny spełnienia warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności i poprawności 
złożonych dokumentów ...

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sanok, ul. 
Kościuszki 23, 38-500 Sanok; IV piętro, pok. 401..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.08.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, II piętro, pok. 
Nr 201(sekretariat)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


