
Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z 

założeniami programu „Moje Boisko - Orlik 2012” 
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z 

zapleczem sanitarno szatniowym)                                        
Gózd ul. Starowiejska 130 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, 

woj. mazowieckie, tel. 048 3202357, faks 048 3202357. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gozd.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych 

zgodnie z założeniami programu Moje Boisko - Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne 

wraz z zapleczem sanitarno szatniowym Gózd ul. Starowiejska 130. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia: jest budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu Moje Boisko 

Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym Gózd 

ul. Starowiejska 130 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 2.1.Budowę boiska do piłki nożnej o 

wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860 m2 pole gry 26,0m x 56,0m a) podbudowę 

przepuszczalna b) nawierzchnia do piłki nożnej sztuczna trawa 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 Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z 

kruszywa wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport 1. Typ 

włókna monofil 2. Skład chemiczny włókna polietylen 3. Ciężar włókna min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość 

trawy min. 97.000 włókien /m2 c) obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie 

elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w 

dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 

do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ d) wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 

sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2 Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1m x 32,1m 

o powierzchni 613,11m2 pole gry 15,1m x 28,1m a) podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy 

zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ . b) nawierzchnia 

boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania 

określonych w dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ i SST załącznik nr 2 do SIWZ c) 

technologia układania nawierzchni Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej 

instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. 

Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku mieszanka granulatu 

EPDM zmieszana z PU o grubości 2-3mm. d) wyposażenie 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 e) wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, 

wielofunkcyjne badminton, tenis, siatkówka - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 2.3 Ogrodzenie 

terenu i piłkochwyty Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ 

oraz SST załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4 Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły 

projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg 

dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST załącznik nr 2 do SIWZ. 2.5 Chodniki Ciągi 

komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener na odpadki stałe - kostka brukowa gr. min 6 

cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania 

wg dokumentacji projektowej załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST zał. Nr 2 do SIWZ . 2.6 Fundamenty 

pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową załącznik nr 3 do SIWZ oraz SST zał. Nr 2 do SIWZ. Szczegółowy 

opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach od 2.1 do 2.6. stanowią załączniki 

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ,Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla 

elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1. do 2.6 - na wykonane roboty 



materiały i robociznę wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 

podpisania bez uwag protokołu końcowego. - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do 

wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy 2.7. Budowa budynku sanitarno szatniowego 

Szczegółowy opis dla budynku sanitarno szatniowego stanowią załączniki Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ,Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

wykonania i odbioru robót Budowlanych Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik 

Nr 4 do SIWZ Przedmiar 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. UWAGA Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na 

wykonane w ramach zamówienia roboty na okres krótszy niż 5 lat, lub na wykonany pozostały zakres 

zamówienia na okres krótszy niż 3 lata zostanie odrzucona. 2.8. Ww zakres robót należy wykonać 

zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ, w szczególności zgodnie ze 

stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną. Uwaga: Jeżeli w 

SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent 

lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby 

traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 

materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 2.9. Prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót 

konieczne do uwzględnienia -organizacja i zabezpieczenie placu budowy; -pełna obsługa geodezyjna w 

trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania - uporządkowanie 

terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 2.10. Wykonawca zobowiązany 

jest do umieszczenia następujących tablic informacyjno -promocyjnych . 1 tablice informacyjną o 

wymiarach ok. 150x100 cm , eksponowana w czasie całego okresu w którym wykonywane są roboty 

(ww tablica musi zawierać następujące informacje: nazwa inwestycji, termin realizacji, nazwa 

inwestora, nazwa wykonawcy, źródło finansowania, herb Gminy Gózd), 1 tablice pamiątkową po 

zakończeniu robót przed odbiorem końcowym, o wymiarach minimum 70 x 90 cm . Przedmiotowa 

tablica musi zawierać następujące informacje: logo Programu Moje Boisko - Orlik 2012, tytuł 

Programu, nazwa zadania, źródła finansowania, herb Gminy Gózd, herb Samorządu Województwa, 

logo Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tablice winny być umieszczone w widocznym miejscu i wykonane 

z materiałów trwałych, odpornych na działania atmosferyczne. W szczególności tablica pamiątkowa 

musi być wykonana z materiałów zapewniających wieloletnią trwałość minimum 10 lat. Wzór tablic 

dokładnych treści zamieszczonych na tablicach musi być zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca 

powinien uwzględnić koszt wykonania i umieszczenia tablic w cenie ofertowej. 2.11. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww zakresu zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.31.53.00-1, 

45.31.61.00-6, 45.33.20.00-3. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 21 000,oo (słownie: 

dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) złotych.. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można 

wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana 

będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia 

wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zmianami.  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Posiadania wiedzy i doświadczenia; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w 

ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 razy wykonał zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończył budowę - min. 2 boisk sportowych wielofunkcyjnych o 

nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, o powierzchni całkowitej min. 613 m2 każde, oraz - 

min. 2 boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej, o powierzchni całkowitej min. 

1860 m2 każde. UWAGA W przypadku roboty budowlanej polegającej na budowie kompleksu 

boisk, ocenie w zakresie spełnienia ww warunku podlega każde z boisk osobno. Do 

sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. Ocena spełniania 

warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem 

do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie 

art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity 

Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami.  

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Do złożenia oświadczenia można wykorzystać 

załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą 

zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może 

być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo 

zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez 

Wykonawcę, że dysponuje osobą, która zapewni kierowanie budową, tj. osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, oraz kierowników robót posiadających 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 



w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Art. 6 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami. Do 

sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory. 

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że 

wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych 

oświadczeń lub i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami.  

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Do złożenia oświadczenia można wykorzystać 

załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą 

zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może 

być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami.  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 



rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 



nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

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 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  



 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych , 

które należy dołączyć do ferty: 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 

lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 4. utoryzacja producenta nawierzchni 

poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. b) dokumenty 

dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub 

FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań 

przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), 

dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality 

Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) 2.Certyfikat lub deklaracja zgodności 

z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna 

ITB. 3. karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 4. atest 

PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 5.autoryzacja producenta 

trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 2. Brak w ofercie 

ww dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w 



trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 z późn. zmianami - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty 

dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych 

oświadczeń i załączników: a) wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj - poręczenia 

bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej lub - 

poręczenia udzielanego 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 Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z 

późniejszymi zmianami. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zmianami zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie 

poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją 

o podstawie i terminie zwrotu oryginału. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały 

dokumentu wadium z ofertą. 2. Zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru przekazanego w 

materiałach przetargowych oraz zgodnie z warunkami określonymi w § 20 SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.gozd.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe 26 - 634 Gózd, ul. radomska 7. 

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

23.06.2010 godzina 09:50, miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ; ul. 

Radomska 7 26-634 Gózd I piętro pok. 102.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 


