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                                                                                                        GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 

 

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY    :                 GMINA   NĘDZA  
adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5         47 – 440  Nędza 

  
                                                                                    

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA   :    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                          
z dnia   29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.),                               
dalej zwaną „uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
 
3. MIEJSCE  OGŁOSZENIA :         

 

� Biuletyn zamówień Publicznych   Nr  315760 – 2016  z dnia  30.09.2016r. 
� tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 30.09.2016r. 
� BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   30.09.2016r. 

 
4. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :    www.bip.nedza.pl 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

MODERNIZACJA     INFRASTRUKTURY    BOISKA  
 I    ZAPLECZA   SPORTOWEGO 

PRZY UL . SPORTOWEJ 10 W NĘDZY  
  

  

Szczegółowy zakres robót  został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarze robót stanowiącym 

załącznik do  SIWZ.   

Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Działka nr 945 na której realizowane będzie zadanie inwestycyjne jest własnością Gminy Nędza.                          

Na działce w południowo – wschodniej części znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Sportu                               

i Rekreacji w którym w Sali gimnastycznej montowane będą urządzenia siłowni wewnętrznej.                                

Na działce znajdują się dwa boiska o nawierzchni trawiastej. Od strony zachodniej boisko nr 1                             

o wymiarach 85x60 m, od strony wschodniej boisko nr 2 o wymiarach 57x105 m. Przy boisku nr 2                      

od strony południowo - wschodniej montowane będą urządzenia siłowni plenerowej i utwardzenie terenu 
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z kostki brukowej. Od strony południowej boisk montowane będą piłkochwyty.  Wokół płyty boisk 

remontowana będzie istniejąca instalacji oświetlenia. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

I.  Oświetlenie i nagłośnienie boiska 

1. Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg;                              ilość: 11szt  

2. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste z złożeniem urobku na odkład;                ilość:10 m3 

3. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych;                                                 ilość: 10 szt. 

4. Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie;                         ilość:  4 szt.  

5. Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie;                         ilość:  6 szt.  

6. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku;                              ilość: 24szt.  

7. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III;                       ilość:  72 m3  

8. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m; ilość: 300 m  

9.  Układanie kabli YKY 5 x 6 mm2 w rowach kablowych ręcznie; ilość:        ilość: 385 m  

10. Zarobienie kabla 5-żyłowego 16 mm2 na napięcie do 1 kV;                       ilość: 20 szt.  

11. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych;                                         ilość:  1kpl.  

12. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m;       ilość:  300m 

13.  Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie;              ilość:  10szt  

14.  Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy                                              ilość:  10odc.  

15. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)                   ilość:  10szt.  

16.  Dostawa i montaż kolumn głośnikowych o mocy 50W;                             ilość:  4 szt.  

17.  Dostawa wzmacniacza instalacji nagłośnieniowej - 400W;                        ilość:  1 szt.   

II.  Piłkochwyty i ogrodzenie boiska 

18. Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki stalowe na słupkach;       ilość:  160m  

19.  Dostawa i montaż piłkochwytów;                                                              ilość:  80m  

III. Wiaty stadionowe i tablica świetlna 

20. Dostawa i montaż wiat stadionowych 8 osobowych z poliwęglanu i stali; ilość: 2szt  

21. Dostawa i montaż tablicy świetlnej wyników wraz konstrukcją;               ilość:  1  szt.  

IV.  Siłownia zewnętrzna 

22.  Koryta gł. 25 cm pod utwardzenie gruntu;                                         ilość:  154 m2  

23.  Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x20 cm z ławą bet.;      ilość:   100 m 

24. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grub. 20 cm;    ilość:  154 m2 

25. Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe gr.5 cm;                             ilość:  154m2  

26. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm;                  ilość: 154m2 

27. Zakup i montaż podwójnych zestawów siłowni zewnętrznej:        
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a) Urządzenie nr 1 rower+motyl                                                                      ilość: 1szt. 

b) Urządzenie nr 2 narciarz surfer/wahadło+jeździec                                      ilość: 1szt. 

c) Urządzenie nr 3 trenażer nóg – piechur + orbitrek                                       ilość: 1szt. 

d) Urządzenie nr 4 prasa+wioślarz                                                                   ilość: 1szt. 

e) Urządzenie nr 5 masażer lędźwi i pleców + masażer z siedz. Twisterem   ilość: 1szt. 

V. Wyposażenie siłowni wewnątrz budynku 

28.  Dostawa bieżni;                                                                                          ilość: 2szt. 

29. Dostawa roweru poziomego;                                                                      ilość: 3szt. 

30. Dostawa wiosła;                                                                                          ilość: 2szt. 

31. Dostawa stacji do treningu funkcjonalnego;                                               ilość: 1szt.    

32.  Dostawa przyrządów do ćwiczeń siłowych: 

a)    Ławka z regulacją siedziska i oparcia                                                       ilość: 1szt.          

b)    Ławka pozioma do wyciskania                                                                 ilość: 1szt.          

c)    Ławka na mięśnie grzbietu                                                                ilość: 1szt. 

d)    Modlitewnik                                                                                    ilość: 1szt. 

  

VI. Sprzęty do utrzymania obiektu sportowego 

33. Dostawa rozsiewacza do nawozów (zestaw);                                       ilość: 1szt. 

34.   Dostawa wózka z zestawem do malowania linii boisk. (zestaw);         ilość: 1szt. 

35.    Dostawa wózka samojezdnego deszczującego; ilość: 1szt. 

 
6. INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   ZŁOŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej 
                            
 

7. INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH  
 

Zamawiający   nie   przewiduje   możliwości   składania   oferty   częściowej 
 
 

8. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA  :    
        

3 0 . 1 1 . 2 0 1 6  r  
 

9. OPIS    WARUNKÓW    UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS           
    SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH   WA RUNKÓW  
 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki  określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu -  (tzw. 

podmiotowe pozytywne): 
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a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg  załącznika nr 2                

do SIWZ 

b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia  

Opis sposobu spełniania warunku:  

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej                             

1 robotę budowlaną [zamówienie] związaną z przedmiotem zamówienia  o wartości                                 

co najmniej   100.000,00 zł brutto  

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia, 

Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną (czyli zakończoną i odebraną protokołem  

końcowym)  polegającą na budowie siłowni. 

Wykaz  ten  musi zawierać dane określone w załączniku  nr   3. 

c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku. 

ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (Warunek udziału w 

postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia wg formuły spełnia / nie spełnia.                         

Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 
d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku.  
 

Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.                   

Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 

 

e) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiaj ącej wykonanie 

przedmiotu zamówienia  

w  szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:  

• przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,                    

że jest   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej   z przedmiotem zamówienia,   o wartości  nie mniejszej niż  500.000,00 .  złotych. 
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Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów 

przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów  z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki   udziału w postępowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyczące braku podstaw  do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa     w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia będzie oceniany na 

podstawie oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz 

dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ punkt 2-4. w systemie 0-1 (zero 

jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia                                   

i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w punktach 1 i 2 poprzez 

złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie 

spełnia.  Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania.  

Oferta   Wykonawcy   wykluczonego     zostanie     uznana    za odrzuconą. 
 

A. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń  

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

B. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, jednakże tylko  

zgodnie z art.26 pkt 3  i 4   Pzp 

 

10. WADIUM:  
 

 

� 7.500,00  (  słownie:  siedem  tysięcy pięćset  złotych). 
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11. KRYTERIA  OCENY  OFERT : 
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 
 

60% 
 

60 pkt. 
 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia ( G ) 
40 % 40  pkt 

 
C E N A 
 
W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1 – 60  pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma                   
max ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 

 
                                   Cena najniższej wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 60% 
                                               Cena   oferty  badanej brutto  

 
GWARANCJA 
 
Powyższe kryterium będzie wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

 
                           Gwarancja oferty ocenianej  
 (G )  =    --------------------------------------------------------  x  100 x 40% 
                            Gwarancja maksymalna  
 

Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy podawać w pełnych miesiącach. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego   niż  36 miesięcy od daty odbioru robót.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści 

SIWZ. 

 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji tj. mniej niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona 
jako niezgodna z treścią SIWZ.  

 w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze niepełnych miesięcy, 
Zamawiający zaokrągli wskazane okresy w dół do pełnych miesięcy.  
 

• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium 
„cena”(C) oraz „okres gwarancji” (G).  

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie                   
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia SIWZ 
oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

SUMA PKT = C ( Cena ) + G ( Gwarancja  
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie 
postanowienia SIWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych 
kryteriów. 
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12. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN    SKŁADANIA  I  OTWARCIA  
OFERT  

 
 
 

10.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia       1177..  1100..  22001166rr ..      ddoo      ggooddzz..    99  0000,,                                            
 
       pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 
 

10.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu  1177..  1100..  22001166rr ..      oo    ggooddzz..    99  3300,,                                         
 
         w   siedzibie   zamawiającego       sala narad     nr   14 
 

 
13. TERMIN  ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 

1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 

1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.  

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferty 

zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni. 

4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

14. INNE WYMAGANIA: 
 

       14.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 
       14.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej; 

       14.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą ( postanowienia zawarte  

                w wzorze umowy w SIWZ) 

 

15. TERMIN   OGŁOSZENIA  PRZETARGU :  3300..  0099..  22001166rr ..    --    1177..  1100..  22001166rr .. 
 

 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
Nędza dnia:  30.09.2016r. 
                                                                                z  up.       Edyta     Szajt 

 
Główny  specjalista 

............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 
 


