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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA Z 
PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
„Budowa boiska w ramach programu „Boisko w mojej gminie – ORLIK – 2012” 
- Etap I” zgodnie z CPV 45212220-4. 
Etap I obejmuje: 
a) Budowę boisk sportowych: 

-  boiska do piłki nożnej o wymiarach .30x62m – na podbudowie 
przepuszczalnej  z nawierzchnią syntetyczną, polietylenową – sztuczna 
trawa. Włókno – monofil      o wysokości  min. 6 cm (wypełnienie trawy zgodnie 
z badaniem laboratorium  np. Labosport) ciężar włókna min. 11000 Dtex, 
gęstość trawy min. 97000  włókien/m² , 

- boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,10x32,10m – 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 nim. 7mm, górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM min.7mm), 

b) Budowę ogrodzenia boisk z bramą i furtką dla każdego boiska oddzielną, 
c) Budowę piłkochwytów ( 2 szt.), 
d) Budowę wewnętrznego ciągu komunikacyjnego (nawierzchnia z kostki 

betonowej), 
e) Wykonanie instalacji zewnętrznych: 

-   wewnętrznej elektrycznej linii zasilającej z układem pomiarowym, 
-   instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

f)   Budowę miejsc parkingowych ( 4 szt.). 
 

 
L.p. Elementy robót 

 
1. 

 
Roboty budowlane 
 

1.1.  Roboty rozbiórkowe 
1.2.  Usunięcie i wywóz humusu oraz roboty pomiarowe 
1.3.  Trawniki 



1.4.  Ogrodzenie terenu i boisk 
1.5.  Piłkochwyty 
1.6.   Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm oraz nawierzchnia żwirowa 
1.7.   Boisko wielofunkcyjne na podbudowie przepuszczalnej 
1.8.  Boisko do piłki nożnej na podbudowie przepuszczalnej
1.9.  Wykonanie piaskownicy do skoku w dal
1.10.  Zwężenie istniejącej bieżni – ułożenie obrzeży betonowych
1.11.  Zasypanie studni i wycinka drzew 
1.12.  Zjazdy do bram i miejsca parkingowe

 
2. 
 

 
Wyposażenie 

2.1.  Wyposażenie boiska do piłki nożnej 
2.2.  Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego – koszykówka
2.3.  Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego – siatkówka

 
3. Instalacje elektryczne i oświetlenie terenu 

 
3.1.  Przyłącze kablowe niskiego napięcia 
3.2.  Wewnętrzna linia zasilająca 
3.3.  Oświetlenie zewnętrzne 

 
2  KOSZTY DO UWZGLĘDNIENIA: 

- badań i sprawdzeń ( badania oporności izolacji, ochrony 
przeciwporażeniowej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 

 
3. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: 

- Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym: 
* przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: 
- Konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych 

        - Prace elektroinstalacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem     
        kierownika robót posiadającego właściwe uprawnienia   

budowlane  i wpis do izby inżynierów budownictwa, uprawnienia 
„D” do 1 kV,  członkowie  zespołu  uprawnienia „E” instalacyjne 
do 1 kV. 

* posiadające aktualne zaświadczenie z  Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

- 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. 

     -   Prace elektryczne kończy złożenie pozytywnych protokołów badań wykonanej  
          instalacji oraz inwentaryzacji geodezyjnej zasilania kablowego  
          potwierdzającego wykonanie zgodne z dokumentacją 
      -   Wszystkie instalacje sanitarne należy wycenić wraz z próbami, odbiorami , 
 uruchomieniami i dokumentami niezbędnymi do uzyskanie pozwolenia na 
 użytkowanie. 



       -  Niezbędnym jest przed zgłoszeniem oferty szczegółowe zapoznanie się z 
 dokumentacją i warunkami terenowymi realizacji robót. 
        -  Prace elektryczne kończy złożenie pozytywnych protokołów badań wykonanej 
 instalacji oraz inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnętrznej potwierdzającej 
 wykonanie zgodne z dokumentacją. 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Termin realizacji zamówienia –  od podpisania umowy do dnia 30. 09. 2009r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, 
pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek 
wykonawcy. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia (załącznik nr 5); 

W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie boisk 
sportowych, w tym: co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z 
trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową 
wg załącznika nr 4; 

b) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 



ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności 
wg załącznika nr 3. 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie 
boisk sportowych, w tym: co najmniej jednego boiska piłkarskiego z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej jednego boiska z nawierzchnią 
poliuretanową. W celu potwierdzenia, iż prace zostały wykonane należycie 
należy dołączyć protokoły odbioru końcowego usług lub referencje - wg 
załącznika nr 4 

b) Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
wraz z dokumentami potwierdzającym posiadanie przez te osoby: 
- uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie o specjalności: 
- konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych, 
- Prace elektroinstalacyjne muszą być prowadzone pod nadzorem kierownika 
robót posiadającego właściwe uprawnienia budowlane i wpis do izby 
inżynierów      budownictwa, uprawnienia „D” do 1 kV,  członkowie 
 zespołu  uprawnienia „E” instalacyjne do 1 kV, 
- zaświadczenia z  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - wg 
załącznika nr 3. 

 
3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia; 
W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

a) 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).  
 

4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 

24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 
2; 

b) 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. 
 



    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  
jakościowych, których należy dołączyć do oferty: 

 
 

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 

a) 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. 

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 
producenta. 

c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

 

Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 

a) Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub 
ISA- Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, 
potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for 
Football Turf (dostępny na FIFA.com). 

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub 
aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub 
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry 
oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub 
dokument równoważny. 

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 
producenta. 

d) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
e) Autoryzacja producenta  trawy  syntetycznej,   wystawiona   dla  

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

 
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. 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 



spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych  
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 25.06. 2009 r. do 
godz. 9:00 w wysokości 30.000 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków 

Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu 
przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg 
nieograniczony na: BUDOWĘ BOISKA W RAMACH PROGRAMU „BOISKO 
W MOJEJ GMINIE – ORLIK 2012”-ETAP I 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych , 
e) 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. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 
25.06. 2009r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 25.06. 2009r. o godz. 10:00 pok. 317 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ: 
 



Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA   DYNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ 
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW 
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych pod nr 86765 -2009 w dniu 04.06.2009r.                
 


