
Pleszew: Budowa boiska do piłki no żnej w m. Suchorzew gm. Pleszew  

Numer ogłoszenia: 260573 - 2010; data zamieszczenia : 22.09.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Dom Kultury , ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 74-28-

362, faks 0-62 74-22-631. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa boiska do piłki nożnej w m. 

Suchorzew gm. Pleszew. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie niwelacji terenu, szczelin filtracyjnych oraz budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 55x88 m o 

nawierzchni z trawy naturalnej wysiewanej w miejscowości Suchorzew, gm. Pleszew działka nr 20/7. Płyta 

boiska o jednolitej nawierzchni trawiastej, z pasem bocznym i polu do gry o wym. 55x88 m wyposażonym w 

dwie bramki mocowane na stałe do podłoża o wym. w świetle 2,44x7,32 m oraz piłkochwytami z siatką 

20x6 m. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.10.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 28. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

Strona 1 z 5

2010-09-22http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=260573&rok=20...



III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona 

prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 

budowie boiska sportowego lub budowie drogi publicznej o wartości co najmniej 100.000,00 zł. 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych 

przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie 

dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełniania tego warunku zastosowanie 

ma art. 26 ust. 2b ustawy PZP 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują następującym sprzętem: 

koparka na podwoziu kołowym (gąsienicowym) o pojemności łyżki 0,25 - 0,6 m3 - 2 szt., 

spycharka gąsienicowa o mocy 75 lub 100 KM, samochód samowyładowczy 5-10 t - 3 szt., 

ciągnik kołowy min. 25 KM. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków 

wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Przy ocenie 

spełniania tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy PZP 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która posiada uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jest 

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w 

warunku na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania 

warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 

Przy ocenie spełniania tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy PZP 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w 

warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 
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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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� 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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  

� 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  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

Strona 3 z 5

2010-09-22http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=260573&rok=20...



miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Informacja o podwykonawcach, Formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym, Pełnomocnictwo (jeżeli 

dotyczy) 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia 

może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, 

których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b. w 

przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu oraz opóźnienia Zamawiającego w 

podpisaniu umowy, c. w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, d. w 

przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na 

budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, e. opóźnień 

Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, f. w przypadku zawieszenia robót 

przez Zamawiającego, g. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

realizację robót, h. wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 

odpowiada wykonawca, i. zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się 

wykonawcy do takiej zmiany. 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w 

następujących przypadkach: a. zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b. zmiany zakresu rzeczowego 

wykonanych robót. 3.W przypadku zajścia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 
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umowy, 4. Inne zmiany: a. w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 

b. w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej 

części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile 

nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, c. w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót 

wskazanych w SIWZ, d. w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 5. Warunki zmian: a. inicjowanie zmian - na wniosek 

wykonawcy lub Zamawiającego, b. uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 

obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c. forma 

zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.pleszew.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Dom Kultury, ul. 

Bogusza 1, 63-300 Pleszew, pokój nr 10. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  07.10.2010 

godzina 10:00, miejsce: Dom Kultury, ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew, pokój nr 10. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Zamawiający złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi 

objętego PROW 2007-2013. 

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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