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Legnica: Wykonanie modernizacji boisk sportowych pr zy 

Gimnazjum nr 5 w formule zaprojektuj i wybuduj w ra mach zadania 

inwestycyjnego pn.Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Choj nowska 100- 

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia  

pozalekcyjnych zaj ęć sportowych dla dzieci i młodzie Ŝy jako 

elementu programów profilaktycznych  

Numer ogłoszenia: 126285 - 2013; data zamieszczenia : 27.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 

dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.legnica.um.gov.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:  Wykonanie modernizacji boisk 

sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb 

prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy jako elementu programów 

profilaktycznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Modernizacja boisk, 

polegająca głównie na naprawie lub połoŜeniu nawierzchni poliuretanowej, obejmuje następujący 

zakres prac: 1)Wykonanie projektu budowlanego uzgodnionego z UŜytownikiem - Gimnazjum nr 5 i 

Zamawiajacym, z pozyskaniem we własnym zakresie mapy do celów projektowych, wykonanie 



specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów dotyczących zadania jw. z 

podziałem na poszczególne obiekty jak w § 13 ust. 1 projektu umowy -Rozdział 3 siwz, - 4 egz. w 

formie papierowej + forma elektroniczna, pełnienie nadzoru autorskiego przez okres realizacji 

zadania; 2)Wykonanie modernizacji boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, noŜnej, siatkówki - tzw. 

boisko duŜe o wym. 22mx44m, 968m2, stan istniejacy - nawierzchnia poliuretanowa 

przepuszczalna, podbudowa z asfaltu przepuszczalnego, drenaŜ pod boiskiem, ogrodzenie boiska o 

wys. 4m, kosze do koszykówki, dwie bramki do piłki ręcznej - sprawdzenie, uzupełnienie lub 

wymiana drenaŜu pod częścią boiska, uzupełnienie lub wymiana części warstwy przepuszczalnej z 

asfaltu przepuszczalnego, połoŜenie/uzupełnienie/renowacja górnej warstwy nawierzchni 

poliuretanowej, wzmocnienie ogrodzenia boiska za bramkami, montaŜ piłkochwytów za bramkami o 

wys. 5m, linie rozgraniczające boiska do piłki ręcznej/noŜnej, dwa boiska do koszykówki, 

wyposaŜenie w osłony zabezpieczające (5 słupów do koszykówki); 3)Wykonanie modernizacji 

boiska małego o wym. 14mx21m, 294m2, stan istniejący - nawierzchnia asfaltowa przepuszczalna, 

drenaŜ pod boiskiem, 2 kosze do koszykówki - wykonanie fundamentów do montaŜu słupów do 

siatkówki (słupy w posiadaniu UŜytkownika), połoŜenie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, 

linie rozgraniczające boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, wyposaŜenie w osłony 

zabezpieczające 2 słupów do koszykówki i słupów do siatkówki; 4)wykonanie modernizacji bieŜni 

dwutorowej o długości 60m, 181m2, stan istniejący - nawierzchnia z mączki ceglanej - uzupełnienie 

podbudowy, połoŜenie nawierzchni poliuretanowej, linie krawędziowe i rozgraniczające; 5)wykonanie 

modernizacji rozbiegu do skoku w dal - stan istniejący - nawierzchnia z mączki ceglanej 27,5m2 - 

uzupełnienie podbudowy, połoŜenie nawierzchni poliuretanowej. NaleŜy uwzględnić nawierzchnię 

poliuretanową dwuwarstwową koloru czerwonego (ceglastego) o grubości minimum 15mm 

spełniającej następujące warunki: wytrzymałość na rozciąganie min. 0,70MPa, wydłuŜenie względne 

przy rozciąganiu minimum 80%, wytrzymałość na rozdzieranie min.100N, współczynnik tarcia 

kinetycznego pow. suchej/mokrej min. 60/40. Nawierzchnia poliuretanowa winna posiadać aprobatę 

techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub kartę techniczną producenta zawierającą 

parametry nawierzchni, atest higieniczny PZH, autoryzację producenta oferowanej nawierzchni 

sportowej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 45.21.22.21-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 23.08.2013. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  3.000 PLN 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonał co najmniej trzy boiska 

sportowe o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 900m2 (kaŜde), z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru - załącznik nr 3 do Instrukcji dla 

Wykonawców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje, 

protokół zdawczo-odbiorczy, zawarta umowa z potwierdzeniem jej realizacji itp. Ocena 

spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla 

WYkonawców b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi 

dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone - wg wzoru załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców 

+ dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje, protokół zdawczo-odbiorczy, zawarta 

umowa z potwierdzeniem jej realizacji itp. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji 

odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niŜej stanowisk: 1) 

Kierownik budowy :osoba z uprawnieniami budowlanymi dla branŜy drogowej , wpisana na 

listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo 

budowlane z 07.07.1994(Dz. U. Nr 156,poz. 1118- z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem 



ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, Ŝe była 

kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 3 zadaniach obejmujących wykonanie 

boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 900m2. 2) 

Projektant : osoba z uprawnieniami budowlanymi projektowymi w specjalności 

architektonicznej lub drogowej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego 

zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. Nr 156, poz. 

1118 - z późniejszymi zmianami) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, 

które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i 

doświadczenie, polegające na tym, Ŝe była projektantem na 1 zadaniu obejmującym 

wykonanie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni minimum 900m2. 

Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji 

dla Wykonawców b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia + dodatkowo: - dla kierownika budowy informacji 

potwierdzających, Ŝe była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na 3 zadaniach 

obejmujących wykonanie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 

minimum 900m2, potwierdzonych np. kserokopią dziennika budowy, protokołami odbioru 

robót, referencjami, itp. - dla projektanta informacji potwierdzających, Ŝe była projektantem na 

1 zadaniu obejmującym wykonanie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o 

powierzchni minimum 900m2., potwierdzonych np. referencjami, stronami tytułowymi 

opracowań projektowych z których wynikał będzie zakres i wskazanie osoby wykonawcy, 

protokołem zdawczo-odbiorczym, zawartą umową z potwierdzeniem jej realizacji itp.a takŜe 

zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami - załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców. c) oświadczenia, Ŝe wskazane w 

załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. 

wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. Nr 156, 

poz. 1118 - z późniejszymi zmianami) oraz Ŝe są wpisane na listę członków izby samorządu 

zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. 

Nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami) i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej 

za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji. Ocena spełnienia 

w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

naleŜy przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 

oraz wskazujących, czy 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 do 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do 

grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz oferty wg załączonego wzoru - Rozdział Nr 1 do siwz. 2. Oświadczenie - zgoda 

Wykonawcy na warunki zmian w umowie - wg wzoru załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców. 

3. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom - wg wzoru załącznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców. 4.Gwarancja jakości 

Wykonawcy - wg załącznika nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców. 5. Wykaz cen sporządzony wg 

załączonego wzoru wg załącznika nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców, 6. Wypełnioną umowę wg 

Rozdziału Nr 3 - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi zobowiązań prawnych ze strony 

Zamawiającego. 7. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków 

określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców -Rozdział 2 siwz lub polegał będzie na wiedzy i 

doświadczeniu oraz osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 



oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 8.Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.legnica.eu 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Referat 

Zamówień Publicznych, pl.Słowiański 7, pokój nr 22. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

12.07.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański nr 8, pokój nr 205. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


