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Piotrków Trybunalski: WYKONANIE ZADANIA PN.: BUDOWA BOISKA WRAZ Z 
ZAPLECZEM W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PRZY 
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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 GIMNAZJUM NR 2. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa boiska wraz z zapleczem w ranach programu 
Moje boisko - ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 2 CPV 45.21.22.21-1 roboty budowlane w 
zakresie budowy boisk sportowych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: W ramach robót 
przygotowawczych należy wykonać: - wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, -Rozbiórkę 
nawierzchni istniejących boisk, - Rozbiórkę części zaplecza istniejącej sali gimnastycznej. 
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole 
gry 26,0m x 56,0m) - przebudowa przepuszczalna z drenażem liniowym - nawierzchnia do 
piłki noznej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu (sztuczna trawa) o 
właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST 
wysokości włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej typ 
włókna: monofil - skład chemiczny włókna; polietylan - ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, - 
gęstość trawy: min. 97.000 włókien m2 - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające 
sąsiednie elementy terenu od płyty boiska, - wyposażenie: bramki aliminiowe mocowane w 
tulejach - 2 szt. siatki do bramki - 2 szt. 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 
19,1m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 9pole gry 15,1m x 28,1m) - podbudowa 
przepuszczalna z drenażem liniowym - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia 
poliuretanowa o właściwościach i technologii typu EPDM - nawierzchnia gładka, 
przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Przy zastosowaniu podbudowy 
przepuszczalnej nawierzchni tego typu należy wykonać naelastycznej typu ET o grubości 
min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z 
kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. - wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do 
koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 szt. tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 



105 x 180 cm - 2 szt. mechanizm regulacji wysokości - 2 szt. konstrukcja do koszykówki 
dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 szt. - wyposażenie do piłki siatkowej: słupki do 
siatki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 szt. siatka do siatkówki - 
1 szt. - wyposażenie do piłki ręcznej: bramki albuminowe mocowane w tulejach - 2 szt. siatki 
do bramek - 2 szt. 2.3. Ogrodzenie terenu dwa systemy ogrodzenia kompleksu boisk - 
ogrodzenie zewnętrzne z paneli przetłaczanych o całkowitej wysokości 4100 mm i ogrodzenie 
wewnętrzne z siatki polietylenowej. 2.4. Oświetlenie boisk Oświetlenie obiektu będą 
stanowiły projektory z żarówkami metal halogenowymi zamocowane na 8 masztach o 
wysokości 12m mocy i typu jak w dokumentacji. 2.5. Chodniki Ciągi komunikacyjne z kostki 
brukowej gr. 8 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięte obrzeżem betonowym. 
2.6. Ściana oporowa, schody terenowe Mur oporowy, prefabrykowany, żelbetonowy od 
strony wschodniej i południowej. wysokość prefabrykatów 2,70 m, szerokość stopki 1,35 m, 
grubość muru 0,20 m, schody terenowe z elementów prefabrykowanych żelbetonowych. 
wymiary prefabrykatów 200x35x15 cm. Wymagany okres gwarancji dla elementów 
przedmiotu zamówienia wymienionych w pkt 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 Budynek w technologii murowanej, strop gęstożebrowy oparty na 
ścianach wewnętrznych i belkach żelbetonowych. Charakterystyczne parametry budynku: - 
wysokość 4,70 m, - powierzchnia zabudowy 315,30 m2 - powierzchnia użytkowa 266,40 m2 - 
wewnętrzna instalacja elektryczna gniazd oświetlenia ogólnego, odbiorników 
technologicznych (wentylacja). Instalacja niskoprądowa (telefon). Drzwiczki wnęk z 
tablicami elektrycznie zabezpieczone zamkami przed dostępem osób niepowołanych. 
Instalacja piorunochronna. - Przyłącza: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa wraz ze 
studniami, podrynnikami, inspekcja kamerą video; wodociągowe wraz z uzbrojeniem, 
protokołem próby ciśnieniowej, badaniem wody, odbieraniem przez gestorów sieci. - 
odwodnienie boisk - saczki drenarskie, odwodnienie linowe, - wewnętrzna instalacja wodno - 
kanalizacyjna ( materiały, uzbrojenie, urządzanie wg PT) doprowadzenie wody i 
opomiarowanie z istniejącej kotłowni, - wewnętrzna instalacja grzewcza (materiały i 
urządzenia wg PT): doprowadzenie zasilania C.O. z istniejącej kotłowni (mieszacz 
trójdrogowy, pompa i zawory) - instalacja wentylacyjna: nawietrzniki podokienne, 
wentylatory ścienne, dachowe, kanały wentylacyjne, anemostaty, - instalacja automatyki do 
wbudowania urządzeń elektrycznych, - inwentaryzacja geodezyjna z dokumentacją 
powykonawczą - 4 egz. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i 
robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i 
podpisania (bez uwag0 protokołu końcowego. 3. Zakres prac elektroinstalacyjnych kończy 
przedłożenie dokumentacji powykonawczej, w tym pomiary natężenia oświetlenia boisk, 
docelowe załączenie napięcia po uprzednim montażu licznika przez dostawcę energii. 
Związane z tym niezbędne czynności formalne obciążają wykonawcę. Uwaga: do oferty 
należy włączyć zatrudnienie uprawnionego geologa, który powinien odbierać wykopy 
fundamentowe i zasypki, zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechnicznej. A. Dokumenty 
dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub dokument zgodności z normą PN-EN 
14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik 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 poliuretynowej, wystawiona dla 
wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię. B. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy 
syntetycznej: 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA - 
Sport lub Sports Labs Ltd=, dotzcyz oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej 
parametrów y FIFA Qualitz for Football Turf ) dostępny na www. FIFA.com lib Aktualny 
certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z 
badan przeprowadzonych przez labolatorium )Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd0, 
dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów y FIFA Quality 



Concept for Football Turf dostępny na stronie www. FIFA.com 2. certyfikat lub deklaracja 
zgodności z norma PN EN 15330 1Ł2008, lub aptobata techniczna ITB, lub rekomendacja 
techniczna ITB. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona praz jej 
producenta. 4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wyplenienia. 5. 
autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana 
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te 
nawierzchnie.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1. 

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: 
15.10.2010. 

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 10.06.2010 r. do 
godz. 9:00 w wysokości 60.000 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: Budowa boiska wraz z zapleczem w ramach programu 
Moje Boisko - ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 2. 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. 

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. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na 
podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaże co najmniej 4 roboty (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. roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych, w 
tym co najmniej 2 boiska piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co 
najmniej 2 boiska z nawierzchnią poliuretanową o wartości każdej nie 
mniejszej niż 1.000.000 zł brutto 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. 

• 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. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na 
podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej, - 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 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. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

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. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na 
podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. 

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 

• 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 

• 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 
A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub dokument 
zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik 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 poliuretynowej, wystawiona dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię. B. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z 
trawy syntetycznej: 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium 
(Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd=, dotzcyz oferowanej nawierzchni, 
potwierdzający zgodność jej parametrów y FIFA Qualitz for Football Turf ) 
dostępny na www. FIFA.com lib Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu 
wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badan 
przeprowadzonych przez labolatorium )Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs 
Ltd0, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów 
y FIFA Quality Concept for Football Turf dostępny na stronie www. FIFA.com 2. 
certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN EN 15330 1Ł2008, lub aptobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 3. Karta techniczna oferowanej 
nawierzchni, potwierdzona praz jej producenta. 4. Atest PZH lub równoważny dla 



oferowanej nawierzchni i wyplenienia. 5. autoryzacja producenta trawy 
syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchn 

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. 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, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego - 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. W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez 
wykonawców. 7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 6. 8. Polisę ubezpieczeniowa 
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł. 

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.piotrkow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasto 
Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 pok. 317. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 10.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola 
Rudowskiego 10 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 

 
 


