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adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.kraszak.pl 
 

Biała Podlaska: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej 

Numer ogłoszenia: 122732 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

(DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum 

Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego , ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała 

Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 343 38 12, faks 83 343 38 12. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.kraszak.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 boiska 

wielofunkcyjnego przy Liceum 

http://www.kraszak.pl/
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Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

wykonanie boiska wielofunkcyjnego (dwa boiska w poprzek do koszykówki, kort tenisowy, boisko do 

siatkówki, boisko do badmintona, boisk do piłki ręcznej) o nawierzchni poliuretanowej. 2. Modernizacja 

istniejącego boiska do gier zespołowych obejmuje następujące elementy: a) roboty rozbiórkowe (zdjęcie 

mączki ceglanej grubości ok. 8 cm na powierzchni 1036 m2). Zdjęcie warstwy z mączki ceglanej należy 

wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić warstw istniejącej podbudowy, b) wykonanie obramowania 

boiska z obrzeży trawnikowych 8 na 30cm- ok. 130,0 m, c) wykonanie fundamentów i osadzenie tulei do 

w-w boisk, d) wykonanie podbudowy z tłucznia lub betonowej pod nawierzchnię poliuretanową. e) 

Wykonanie nawierzchni o następującej charakterystyce: - nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa 

poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 16 mm, wymagająca podbudowy, - nawierzchnia ta jest 

przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Służy do pokrywania nawierzchni boisk 

wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej oraz bieżni lekkoatletycznych, - nawierzchnia 

składa się z warstwy górnej wykonanej z granulatu EPDM (gr.8 mm) oraz warstwy dolnej wykonanej z 

granulatu SBR (gr.8 mm) o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana jest 

mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych ( np. Planomatic). Granulat 

EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze. Po całkowitym związaniu mieszaniny są 

malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym na 

etapie realizacji, f) zakup, dostawa i montaż tulei do bramek aluminiowych do piłki ręcznej - kpl. 2 

g) zakup, dostawa i montaż tulei do stojaków do tenisa - kpl 2 h) zakup, dostawa i montaż tulei do 

stojaków metalowych do koszykówki - kpl 2 i) zakup, dostawa i montaż tulei do słupków stalowych 

piłkochwytów -1 kpl (7 słupów) j) Wyznaczenie linii boisk do piłki ręcznej, do koszykówki i kortu 

tenisowego. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1. 
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II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 

 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień; 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane 

polegające na budowie zewnętrznej sportowej nawierzchni poliuretanowej (np. 

boisko, bieżnia), o powierzchni min. 1000 m2 każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi w załączniku nr 6 

(wykaz osób), że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji niniejszego zamówienia 

tj.: 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Warunek ten zostanie spełniony jeżeli: 1.Wykonawca wykaże, iż posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej  200 000,00 PLN, 

2.Wykonawca wykaże, iż dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność 

kredytową w wysokości 200 000,00 zł. 

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: 

 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 
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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 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;  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 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 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 
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udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;  

 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;  

 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Pozostałe dokumenty wymagane od Wykonawców: 1. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 2. 

formularz oferty.( przy składaniu przez wykonawców oferty wspólnej - jest to dokument wspólny), 

3. kosztorys ofertowy. 

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.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 1. Zmiana istotnych 

postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 
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pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z 

wyłączeniem zmian, dotyczących: 1) robót, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, a w tym robót 

zamiennych, jeżeli stanowią one nieistotną zmianę zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę; 2) zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji 

materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach 

użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. 

Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której 

wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane 

nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie oraz nie 

mogą powodować podwyższenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych, 

zmiana materiałów może nastąpić pod warunkiem, że nie wykracza poza uzyskane pozwolenie na 

budowę; 3) zmiana wartości umowy może nastąpić w związku z koniecznością uszczegółowienia 

zakresu faktycznie wykonanych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy; 4) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego 

wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót; 5) zmiany terminu zakończenia 

robót, o czas niezbędny na wykonanie robót, o których mowa w § 10 umowy; 6) terminu wykonania 

zamówienia jeżeli jego przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 

działania siły wyższej; 7) zmiany wynagrodzenia, w przypadku i na warunkach, o których mowa w 

§ 10 i 11 umowy oraz w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót; 8) terminu przekazania 

przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające 

przekazanie terenu budowy w terminie określonym umową. 9) w przypadku dokonania zmian 

Umowy, o których mowa w pkt 3 - 7, postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar 

umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.kraszak.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: I Liceum 

Ogólnokształcące im. J.I.Kraszewskiego ul. Kraszewskiego 7 21-500 Biała Podlaska ( sekretariat). 

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

31.05.2016 godzina 12:00, miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. J.I.Kraszewskiego ul. 

Kraszewskiego 1 
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21-500 Biała Podlaska ( sekretariat). 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

kosztorysowego, zgodnie z § 12 wzoru umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. w 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku 

wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: .3.1. w pieniądzu odpowiednią kwotę 

należy wpłacić przelewem na konto nr 37 8025 0007 0019 2590 2000 0080 Zamawiającego 

najpóźniej w dacie podpisania umowy. Kserokopię dokonania wpłaty (polecenia przelewu) należy 

przedstawić przed podpisaniem umowy. 

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 

 

 

 

 

 

 


