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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM  
 

NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: 
 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz plac u 
rekreacyjnego wraz z zabezpieczeniem i zagospodarow aniem 
terenu przy Specjalnym O środku Szkolno-Wychowawczym dla 

Młodzie Ŝy Niewidomej i Słabowidz ącej w Chorzowie przy ul. 
Hajduckiej 22  

 
Numer ogłoszenia w BZP: 209167 - 2009 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 16.11.2009  
 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla MłodzieŜy Niewidomej 
i Słabowidzącej , ul. Hajducka 22, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 2414962, faks 032 2414962. 

 
• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.sosw.slask.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące 
dynamicznego systemu zakupów:  nie dotyczy 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego oraz placu rekreacyjnego wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej w 
Chorzowie przy ul. Hajduckiej 22. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:   
1. Przedmiotem zamówienia jest:  

1) roboty ziemne,  
2) odwodnienie terenu,  
3) budowa boiska o wymiarach całkowitych 20,0m x 40,0m o nawierzchni poliuretanowej, 
przepuszczalnej dla wody na podbudowie betonowej  
4) chodniki z kostki betonowej  
5) dostawa i montaŜ oświetlenia wraz z wykonaniem i zabezpieczeniem niezbędnych instalacji  
6) ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową  
7) ogrodzenie - piłkochwyty  
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8) dostawa i montaŜ elementów małej architektury - ławki, stojaki, kosze na śmieci.  
2. Zamówienie naleŜy wykonać zgodnie z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót oraz projektem budowlanym. Uwaga: Przewidziana w zamówieniu nawierzchnia syntetyczna - 
system, musi posiadać atest PZH oraz aktualną aprobatę lub rekomendację techniczną lub inny 
wiarygodny dokument potwierdzający zgodność parametrów technicznych produktu z wymaganiami 
specyfikacji technicznej. 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.22.33.00-9, 
45.34.20.00-6, 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6. 
 
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: 31.07.2010. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   
 
Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:   
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych 
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/czynności będącej przedmiotem 
zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, - posiadają niezbędną wiedzę i 
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na 
podstawie dokumentów złoŜonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE 
(spełnia / nie spełnia).  

5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału w niniejszym postępowaniu skutkuje 
odrzuceniem oferty. 

 
• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:   
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kaŜdy z Wykonawców powinien 
przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty - wypełnione i podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:  

1) Formularz Nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do 
formularza Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:  
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenia, 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,  

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  

e) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,  

f) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do 
podpisania umowy (o ile nie to wynika z dokumentów rejestracyjnych) musi być podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, lub mieć postać aktu 
notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin waŜności, z 
którego wynika, Ŝe jest obowiązujące dla niniejszego postępowania.  

2) Formularz Nr 2 - oświadczenie dotyczące gwarancji.  
3) Formularz Nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie. NaleŜy załączyć kserokopie dokumentów (np. opinie lub referencje) 
potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością.  

4) Aktualna aprobata lub rekomendacja techniczna lub inny wiarygodny dokument 
potwierdzający zgodność parametrów technicznych produktu z wymaganiami specyfikacji 
technicznej - dostarczony w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.  

5) Autoryzacja producenta wystawiona dla Wykonawcy - w przypadku gdy Wykonawca zadania 
nie jest producentem materiałów niezbędnych do realizacji nawierzchni syntetycznej, winien 
on przedstawić od ich producenta autoryzację lub inne zobowiązanie, Ŝe wykonawca tejŜe 
nawierzchni dysponuje niezbędną wiedzą gwarantującą wykonanie nawierzchni zgodnie z 
jej prawidłową technologią - dostarczona w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.. 

 
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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 
 

• 1 - Cena - 0.90 
• 2 - Gwarancja - 0.10 
 

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.sosw.slask.pl. 
 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla MłodzieŜy Niewidomej i Słabowidzącej 41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22. 
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IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
07.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla MłodzieŜy 
Niewidomej i Słabowidzącej 41-500 Chorzów, ul. Hajducka 22. 
 
IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej:  Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla MłodzieŜy 
Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, współfinansowanego ze ze środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 
 


