
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.mosir.radom.pl 

 

Radom: Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Chałubińskiego w Radomiu. 

Numer ogłoszenia: 189295 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Narutowicza 9, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3851001, faks 048 3851003. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.radom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu 

Terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont boiska ze sztuczną 

nawierzchnią przy ul. Chałubińskiego w Radomiu.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wymiana nawierzchni na boisku treningowym przeznaczonym do gry w piłkę 

nożną znajdującym się przy ul. Chałubińskiego w Radomiu. 1.1. Zakres robót składających 

się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie poszerzeń boiska i placu 

rozgrzewkowego z nową podbudową i odwodnieniem, wymianę nawierzchni z trawy 

syntetycznej, regulacja i zabezpieczenie skarp od strony zachodniej, przebudowa ogrodzenia i 

placu przy wejściu głównym, przebudowa wejścia od strony Zespołu Szkół Budowlanych.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.13.00-8. 

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

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

 

http://www.mosir.radom.pl/


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

dniach: 35. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100) złotych. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku 

następujących formach: - pieniężnej - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej lub - poręczenia 

udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

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 oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia 

można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania 

warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że 

wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w 

ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, 

że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w 

sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończył: - co najmniej 1 robotę budowlaną o charakterze i złożoności 

porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegającej na budowie 

lub remoncie(wymianie) zewnętrznej nawierzchni ze sztucznej trawy boiska 

sportowego o powierzchni minimum 6.000 m2( słownie; sześć tysięcy metrów 

kwadratowych) Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony 

do SIWZ wzór. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - 

jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia 

wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub 



dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Do złożenia oświadczenia 

można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania 

warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że 

wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w 

ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, 

że dysponuje osobą, która zapewni kierowanie budową, tj. osobą posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Do 

sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 

można wykorzystać załączone do SIWZ wzory. Ocena spełniania warunku 

dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych 

oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA: 

dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na 

zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia 

można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania 

warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że 

wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w 

ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 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; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

(w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty 

potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy 

i doświadczenia, tj. warunku określonego w § 8 pkt 1.2. SIWZ. W przypadku w/w 

robót Wykonawca ma także obowiązek załączenia dowodów o których mowa w lit. 

a. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji ani dowodów dot. innych robót 

budowlanych).; 

 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 do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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; 

 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego; 

 inne dokumenty 

a) autoryzację producenta nawierzchni(dokument w oryginale) wystawioną na 

wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, 

nazwa inwestycji) b) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 



w postaci certyfikatu, lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty 

technicznej ITB, lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego 

nawierzchnie sportowe c) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej 

poświadczonej przez producenta (w oryginale) z określeniem miejsca 

wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) d) aktualny atest 

higieniczny dla trawy i granulatu e) Certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu 

wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni( trawa syntetyczna, granulat) f) 

badania laboratoryjne systemy nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów 

FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów 

systemu nawierzchni (wypełnienie, trawa) wykonane przez autoryzowane 

laboratorium(np. Labosport, ISA Sport, Sports labs). g) gwarancja producenta na 

oferowaną nawierzchnię h) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 

25x15cm i) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100gr). 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 6.2. Oryginał dokumentu 

zabezpieczenia wadialnego (w przypadku wadiów wnoszonego w formie innej niż pieniężna). 

6.3. Wykonawca w celu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b w/w ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonaniu zamówienia, zawierające: - jednoznaczne określenie w jakim charakterze 

podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu, - zakres dostępnych wykonawcy zasobów 

takiego podmiotu, - zakres i okres udziału danego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6.4 Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

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 - 95 

 2 - Okres gwarancji - 5 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.mosir.radom.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9, sekretariat. 

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

ofert: 03.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. 

Narutowicza 9, sekretariat. 

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 

 
 


