
 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.krapkowice.pl 

 

Krapkowice: Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - I etap 

Numer ogłoszenia: 60137 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 

4466800, faks 077 4466888. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl 

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 sportowego przy ul. 

Kwiatowej 7 w Krapkowicach - I etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. : /Budowa kompleksu sportowego przy ul. 

Kwiatowej 7 w Krapkowicach - I etap/ mieszczącego się w zadaniu pn.: /Budowa kompleksu 

sportowego przez przebudowę dwóch boisk wielofunkcyjnych z bieżnią przy ul. Kwiatowej 7 w 

Krapkowicach/ dla którego Zamawiający opracował dokumentację projektową, stanowiącą zał. nr 10 

do SIWZ. W ramach etapu I, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, należy wykonać: 1. 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowych istniejących boisk wraz z wywozem gruzu na 

składowisko odpadów. 2. Roboty przygotowawcze polegające na zdjęciu warstw humusu wraz z 

wykonaniem prac pomiarowych. 3. Roboty ziemne pod drenaż oraz pod warstwy konstrukcyjne 

http://www.bip.krapkowice.pl/


boiska 87,46 m3 /roboty wykonane ręcznie/, 787,14 m3 /roboty wykonane mechanicznie/ 4. 

Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie boisk wielofunkcyjnych i bieżni wraz z 

wykonaniem warstwy wzmacniającej z geowłókniny separacyjno - filtracyjnej . 5. Wykonanie 

podbudowy betonowej zagęszczonej mechanicznie - z betonu jamistego LB-15/F25/W0 - pow. 

3601,44 m2 6.Wykonanie nawierzchni z EPDM typu CONIPUR gr 1,3 cm na powierzchni 800m2 

/boisko do piłki ręcznej/. 7. Wykonanie drenażu z rur perforowanych w otulinie z geowłókniny z 

zasypką z żwiru płukanego 8. Wykonanie systemu odwodnienia liniowego typu SPORTFIX w formie 

kanałów PCV i studni WAVIN oraz studzienek typu SPORT FIX 9. Wykonanie fundamentów wraz z 

tulejami pod montaż bramek do piłki ręcznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 10 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót, stanowiące zał. nr 7 i 8 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do 

SIWZ.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 



wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończył przynajmniej dwie roboty polegające na budowie boiska o nawierzchni 

poliuretynowej, o wartości netto nie mniejszej niż 350 000 zł. każde. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

złożone przez wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI 

SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

wykonawcę dokumenty i oświadczenia, o których mowa w dziale VI SIWZ, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 



 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1 Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w dziale III pkt. 2 SIWZ. 2 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wg. załącznika nr 5 do SIWZ. 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: a) gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 



przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od 

wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, b) gdy nie może 

zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie 

warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków 

klimatycznych a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na 

przewidzianych w niej warunkach, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy; w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty 

o termin zaistnienia opisanych przeszkód. c) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a 

jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej 

aneksem do umowy pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice. 

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

14.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21 47-303 

Krapkowice pokój nr 16. 

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 

 

 


