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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 
Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.piotrkow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadania pn. Budowa boiska 
wraz z zapleczem w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 12. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ZAKRES ROBÓT: a) 
Budowę boisk sportowych - boiska do piłki nożnej o wym.30 x 62 m - boiska wielofunkcyjnego o 
wymiarach 19,10 m x 32,10 m b) Budowę ogrodzenia boisk z bramą i furtką dla każdego boiska 
oddzielną oraz wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu c) Budowę piłkochwytów ( 2 szt ), d) 
Budowę wewnętrznego ciągu komunikacyjnego (nawierzchnia z kostki betonowej), e) Budowę 
instalacji zewnętrznych: - instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk. - modernizację i rozbudowę 
drenażu odwadniającego. oraz f) adaptację pomieszczeń szkoły na zaplecze sanitarno-szatniowe , g) 
przebudowę dojścia do zaplecza obejmującą: budowę pochylni zewnętrznej , przebudowę schodów 
zewnętrznych i remont nawierzchni tarasu wejściowego. Projektowane boiska usytuowano na miejscu 
istniejącego stadionu. Teren znajdujący się pomiędzy ogrodzeniem boisk i bieżnią lekkoatletyczną 
zostanie wyłożony trawą z rolki. Zestawienie powierzchni projektowanych modernizowanych 
Powierzchnia w granicach ogrodzenia boisk - 2732,70 m2 Powierzchnia sztucznej trawy poza 
boiskami - 1592,00 m2 Powierzchnia chodnika (szer.1,50m) wzdłuż trybun - 183,00 m2 Powierzchnia 
zabudowy trybun - 391,80 m2 Powierzchnia bieżni lekkoatletycznej - 3133,00 m2 Powierzchnia tarasu 
wejściowego przed zapleczem - 150,00 m2 Powierzchnia zabudowy pochylni - 10,20 m2 
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ORLIKA: 1. Zaplecze sanitarno-szatniowe 
Zaplecze zostanie urządzone w parterowej, niepodpiwniczonej części szkoły - na miejscu obecnego 
zaplecza szkoły. Pomieszczenia zostaną przebudowane wraz z wykonaniem nowej instalacji c.o., 
wod-kan i wentylacji mechanicznej oraz instalacjami elektrycznymi wraz z wyposażeniem (ławki, 
wieszaki itd.) Pow. Użytkowa -63,90 m2 Kubatura - 252,00 m3 2. Pochylnia, schody, taras wejściowy 
Taras wejściowy zostanie przebudowany - zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. 
Istniejąca .nawierzchnia tarasu zostanie zastąpiona kostką betonową grub.6cm np. Podzbruk, Jadar. 
Pow. zabudowy tarasu i schodów ( do remontu) -150,00 m2 Pow. Zabudowy pochylni - 10,20 m2 3. 
Ogrodzenie Ogrodzenie boisk - patrz projekt powtarzalny W ogrodzeniu każdego boiska zostanie 
wykonana brama z furtką oraz dwie furtki w ogrodzeniu boiska do piłki nożnej. W istniejącym 
ogrodzeniu oddzielającym boiska od szkoły zostanie wykonana furtka szerokości 100cm. 4. 
Piłkochwyty ( 2 szt ) - patrz projekt powtarzalny Wewnętrzny ciąg komunikacyjny Przy boisku 
wielofunkcyjnym zaprojektowano chodnik szer.6,0m z kostki betonowej grub. 6cm. 5. Boisko do piłki 
nożnej o wym. 30 x 62 m - na podbudowie przepuszczalnej, z nawierzchnią syntetyczną polietylenową 
- sztuczna trawa. włókno - monofil wys.min.6cm (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem 
specjalistycznego laboratorium np. Labosport granulatem termoplastycznym typu TPO). Ciężar włókna 
min.11000 Dtex, gęstość trawy min. 97000 włókien m2 . 6. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 
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m x 32,10 m - na podbudowie przepuszczalnej z nawierzchnią poliuretanową wodoprzepuszczalną , w 
technologii układania nawierzchni typu EPDM, (nawierzchnia wykonana 2-warstwowo, na podbudowie 
elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7mm, górna warstwa z kolorowego 
granulatu EPDM min.7 mm ) - patrz projekt powtarzalny. 7. Uzbrojenie Zaprojektowano: - instalację 
oświetlenia boisk, - modernizację drenażu odwadniającego płytę boisk - zaprojektowano dodatkowe 
przewody drenażu z rur PCV-U Dn92 z filtrem oraz studzienki rewizyjne z PCV, - zaprojektowano 
zamienną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza. - Wszystkie wymienione w 
opisie materiały zostały podane w celu określenia parametrów technicznych wyrobu a nie wyboru 
producenta czy dostawcy. Możliwość wprowadzenia zmian uzależniona jest od zachowania 
właściwości i parametrów technicznych równoważnych oraz uzyskania zgody projektanta. - Zmiany w 
projekcie Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu muszą 
być uzgodnione z autorem projektu. Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania 
robót zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami. - Certyfikaty. Wszystkie materiały, instalowane 
maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania 
na rynku polskim, od odpowiednich instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Prace 
budowlane Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuka 
budowlaną, obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi 
wykonywania robót. Roboty te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na 
budowę, a po zakończeniu prac teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. 
Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa pracy i sposoby ochrony zdrowia zostały opisane w 
INFORMACJI BIOZ. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia: - na 
wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 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. WYMAGANIA 
OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: - Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe 
zapoznanie się z warunkami terenowymi realizacji robót. -Zamówienie należy wykonać ściśle wg 
projektu technicznego i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót -Wszystkie materiały użyte 
do budowy muszą posiadać: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność 
z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. -Wszystkim wskazaniom znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy 
lub równoważny , co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż 
opisywanym w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co 
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się 
stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, 
że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji 
technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem - 
potwierdzoną przez inspektora nadzoru.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8, 
45.33.11.00-7, 45.23.24.60-4, 45.23.24.40-8, 45.33.12.10-1. 

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: 30.11.2012. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 04.06.2012 r. do godz. 9:00 w wysokości 
40.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu wpłaconym 
przelewem na rachunek bankowy BGŻ Oddział Piotrków Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 
Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : Wadium - przetarg nieograniczony na: 
Wykonanie zadania pn. Budowa boiska wraz z zapleczem w ramach programu Moje boisko - ORLIK 
2012 przy Szkole Podstawowej Nr 12 a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) 
gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 
42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść 
przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank 



prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy 
przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 
317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Wykonawca, który nie wniesie 
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z 
dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

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 Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny 
spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie 
spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Wykaże co najmniej dwie roboty budowlane (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia tj. polegających na budowie boisk sportowych, w tym: co najmniej 
jednego boiska piłkarskiego o wartości 400.000 zł PLN i co najmniej jednego boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wartości co najmniej 90 000,00 
złotych PLN każda z robót budowlanych; - wg załącznika nr 4. - Załączy referencje lub 
protokoły odbioru końcowego potwierdzające, że usługi wyszczególnione w 
załączniku nr 4 zostały wykonane należycie. Sposób dokonania oceny spełnienia 
wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający 
będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego 
warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę 
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny 
spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie 
spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
brały udział w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie przez te osoby uprawnienia do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie o specjalności do kierowania robotami 
budowlanymi. - wg załącznika nr 5. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych 
warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się 
kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku 
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł (w przypadku Wykonawców 
składających ofertę wspólną, dokument musi być złożony przynajmniej przez jednego 
z nich). Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy 
dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: 
spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować 
będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

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 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 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 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 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg 
załącznika nr 1, 1a, 1b. 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub 
kserokopię potwierdzoną przez notariusza). 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną 
przez notariusza). 4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg 
załącznika nr 2. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 3. 6. 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 Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis 
składa każdy z nich. Zamawiający uzna wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. 7. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, 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 ofert. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające 
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec 
niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenie osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. 
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. Autoryzacja producenta 
nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. Dokumenty dotyczące 
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. 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) lub 
Aktualny certyfikat 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. 
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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli 
wystąpią następujące okoliczności : 1. Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji 
przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia. 2. 
Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania 
procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a 
niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu 
zamówienia i mające wpływ na termin wykonania. 4. Zostały ujawnione wady opracowania 
projektowego lub rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i 
przedmiarem robót, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub 
koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wystąpi sytuacja, w której wykonanie pewnego zakresu 
robót nie jest konieczne, a co będzie miało wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia. 6. Wystąpią 
okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy, wpływające bezpośrednio na 
możliwość wykonania umowy w terminie przewidzianym w § 2 umowy. Zmiany te będą dopuszczalne 
wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, 
opóźnione na skutek tych działań, a w odniesieniu do ppkt. 1, 4, i 5, również z uwzględnieniem 
skutków finansowych. W przypadku wystąpienia robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, 
ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, Wykonawca wykona je bez żądania dodatkowego 
wynagrodzenia. Dokonanie nieistotnych zmian projektu budowlanego nie stanowi zmiany tej umowy, 
szczególnie jeżeli nie spowoduje istotnego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz nie wykracza 
poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.piotrkow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto Piotrków 
Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.06.2012 godzina 09:00, miejsce: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-
300 Piotrków Trybunalski pok.317. 

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

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 

 


