
 
 

Szklarska Poręba: Boisko dla dzieci i młodzieży - Szklarska Poręba ul. Waryńskiego, 
 

Numer ogłoszenia: 133578 - 2007; data zamieszczenia: 03.08.2007 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:   Miasto Szklarska Poręba, ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska 
Poręba,   woj. dolnośląskie, tel. 075 7547712, fax 075 7547724. 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:         www.szklarskaporeba.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:                 Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 
               Boisko dla dzieci i młodzieży - Szklarska Poręba ul. Waryńskiego,. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:   
roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 
Zmiana istniejącego zagospodarowania terenu w zakresie wykonania nawierzchni dla projektowanego 
boiska dla dzieci i młodzieży z drenażem oraz wykonanie ogrodzenia z furtką i bramą . 
Płyta boiska posiada wymiary 30 x 60m z pasem autowym o szer. 1,0m wzdłuż i szer. 1,5 m za 
bramkami oraz pasem chodnika o szer. 2,0m.wzdłuż trybun ( uwaga: trybuny są wyłączone z zakresu 
rzeczowego niniejszego postępowania). 
Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 50mm układana na warstwie 
wyrównawczej z klińca 0 - 4mm, gr. 5 cm oraz na podbudowie z kruszywa łamanego 4 - 31mm, gr. 15 
cm i kruszywa płukanego 8 - 16 mm, gr. 10cm. Krawędź nawierzchni ograniczona obrzeżem 
betonowym 25x8cm, które jest układane między słupkami ogrodzenia. Linie boiska wklejane. 
Trawa syntetyczna. Parametry trawy syntetycznej: 
typ włókna: monofil, włókno o przekroju łukowatym wzmocnione wtopionym rdzeniem ; skład 
chemiczny włókna: polietylen ; wysokość włókna: min. 50 mm; gęstość: min. 8.000 pęczków / m2; 
gęstość włókien : min. 100.000 włókien / m2; gęstość po instalacji : min. 100.000 włókien / m2;  
kolor zielony  
lub 
typ włókna: wiązany monofil ; skład chemiczny włókna: polietylen+ polimer XT ( copolimer XT); 
wysokość włókna: min. 50 mm; gęstość: min. 6.900 pęczków / m2 ; gęstość włókien: min. 13.800 
włókien / m2; 
gęstość po instalacji : min. 13.800 włókien / m2; kolor zielony . 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: aprobata lub rekomendacja ITB lub ewentualnie inny 
dokument (atest łącznie z jej integralnym załącznikiem , certyfikat, wyniki badań, itp.) wydany przez 
instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, 
potwierdzający, że nawierzchnia posiada żądane parametry, 
certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektów z w/w nawierzchnią, karta techniczna, autoryzacja 
producenta. 
 



 
 
Wyposażenie stałe :bramki aluminiowe do piłki nożnej młodzieżowej  
5,0 x 2,0m z siatkami, montowane w fundamencie betonowym . 
Ogrodzenie :typowe o wysokości min. 400 cm (zalecane 410cm) z siatki zgrzewanej stalowej 
powlekanej w kolorze zielonym, o wymiarach 250 x 410cm montowanej do słupów stalowych, 
powlekanych 80 x 50 x 3 mm o długości 480cm z furtką 100 x 203 cm i bramą dwuskrzydłową 400 x 
203 cm w systemie ogrodzenia. Słupy osadzone w fundamentach punktowych ( beton C 12_15) w 
rozstawie osiowym 252cm. 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   45.21.22.21-1,   45.11.12.00-0,   45.23.24.52-5, 
45.34.20.00-6. 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:    Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:    Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
okres w miesiącach:   2  

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Informacja na temat wadium:  
wymagane wniesienie wadium w wysokości 10 000 PLN    ,  w formie/formach: 
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu:  
 
1- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia ; 
 
2-posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  
 
W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki : 
a)wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: 
 
- 1 osoby na stanowisku Kierownik Budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej co najmniej 5 
letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, w tym przy realizacji co najmniej trzech zamówień związanych z budową zewnętrznych 
boisk sportowych z nawierzchnią typu sztuczna trawa w tym co najmniej jedną typową (sztuczna 
trawa zasypana granulatem gumowym) dla boisk piłkarskich , 
 
 



 
-co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącej do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierownika robót lub brygadzisty lub majstra - w specjalności drogowej, 
 
b)wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające 
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; 
 
3-znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 
zamówienia.W szczególności wykonawca musi spełniać następujący warunek :  
 
a)posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej 300 000 PLN ; 
 
4- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.  
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana systemem jedynkowym wg 
zasady spełnia _ nie spełnia . 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
W celu potwierdzenia spełniania warunku 1- wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich. 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunku 2- wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:  
 
-wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 
na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do IDW, oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia w tym dokumenty poświadczające posiadanie 
wymaganych uprawnień budowlanych i aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  
Wykonawca może wykazać kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie załączając do 
Oferty proponowany przez Zamawiającego wzór CV według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do 
IDW. 
 
- wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 
doświadczenie . 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunku 3- wykonawcy zobowiązani są przedłożyć : 
-informację z banku, w którym posiadają rachunek lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez 
wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał ekonomiczny i finansowy. 



 
W celu potwierdzenia spełniania warunku 4- wykonawcy zobowiązani są przedłożyć : 
- oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu . 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w/w dokument może być złożony przez każdego z wykonawców składających ofertę 
wspólną albo może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane 
przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających 
ofertę wspólną. 

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.szklarskaporeba.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
za odpłatnością 20 zł , w siedzibie Zamawiającego , po uprzednim uzgodnieniu telef. (075) 75 47 712.
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:   
 
                             24. 08. 2007 r.         godzina      08:00  
 
miejsce:     siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta Szklarska Poręba , 58-580 Szklarska Poręba, 
                  ul. M. Buczka 2 - sekretariat lub za pośrednictwem np. operatora publicznego.. 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: 
 zamówienie realizowane w ramach Programu Ministerstwa Sportu - Blisko Boisko- 
 

 

                                                                                               Burmistrz  
                                                      /-/   Arkadiusz Wichniak 
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