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Ogłoszenie nr 581329-N-2017 Z dnia 2017-09-15 r.

GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła U 16
teł. 42 714 31 00, fax 42 714 31 15

Gmina Miasto Zgierz: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część III: Przebudowa boisk
sportowych: boiska wielofunkcyjnego oraz piłkarskiego, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1
Maja 63, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali
sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Zgierzu"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl.

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch boisk sportowych przy szkole
Podstawowej nr 5 przy ul. 1 Maja 63 w Zgierzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza
sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu", współfinansowanego ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017, na
podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana
Pawła II 16 , 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail
estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być
złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza.
Część III: Przebudowa boisk sportowych: boiska wielofunkcyjnego oraz piłkarskiego, przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza
sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu"
Numer referencyjny: IR.271.26.271
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa dwóch boisk sportowych przy szkole Podstawowej nr 5 przy ul. 1 Maja 63 w
Zgierzu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej
MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Zgierzu", współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
A/Przedmiot Zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji: 1. Wykonanie projektu budowlanowykonawczego dla dwóch boisk do akceptacji przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji prac 3 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf. 2. Wykonanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 3 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna
jeden egzemplarz w formacie pdf. 3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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- 3 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf. 4. Uwzględnienie
kosztów uzgodnienia dokumentacji w Łódzkim Związku Piłki Nożnej. Procedura uzgodnienia po stronie
Zamawiającego. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na
bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. Zamawiający ma 7 dni roboczych na
ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań projektowych. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca
zobowiązany będzie do przedstawienia jej Zamawiającemu. Przedmiot Zamówienia w zakresie realizacji
robót: 1. Przebudowa boiska piłkarskiego na boisko do piłki nożnej (wymiary: min. 77x45m) o nawierzchni z
trawy syntetycznej wraz z montażem bramek do piłki nożnej (wymiary: 7,32x2,44m) 2. Przebudowa boiska
wielofunkcyjnego na boisko wielofunkcyjne (wymiary: min. 41x2lm) o nawierzchni z poliuretanu wraz z
montażem: - 2 bramki do piłki ręcznej/minifutbolu z siatkami, - słupki do gry w siatkówkę z regulacją
wysokości zawieszenia, - 2 zestawy do gry w koszykówkę z regulacją wysokości (zestaw: 2x kosz, 2x tablica,
2x siatka, 2x obręcz, 2x wysięgnik, 2x osłony słupków) W ramach boiska wielofunkcyjnego przewiduje się: a)
boisko uniwersalne do piłki nożnej i ręcznej o wym. min. 41x21m, b) boisko do mini koszykówki o wymiarach
min. 10x20m - 2 szt., c) boisko do siatkówki o wymiarach min. 19xl0m, 3. Budowa terenów utwardzonych z
kostki brukowej betonowej w kolorze szarym stanowiących opaskę oraz połączenie z istniejącymi ciągami
komunikacyjnymi wg załączonego rysunku. Boisko do piłki nożnej: - 2 bramki do futbolu -wymiary:
7,32x2,44m 4. Wykonanie piłkochwytów wolno stojących, wzdłuż północnej i południowej krawędzi boisk:
wysokość 3m o łącznej długości ok. 130m. 5. Roboty towarzyszące (usunięcie kolizji, tablica informacyjna).
Wykonanie odwodnienia powierzchniowego poprzez wyprofilowanie spadków umożliwiających
odprowadzenie wody na przyległe tereny zielone dla obydwu boisk. Uwagi: Podane parametry są
minimalnymi, koniecznymi przy realizacji zadania z uwzględnieniem warunków terenowych. Zamawiający
zaleca zapoznanie się z terenem budowy. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca załączy wszelkie atesty,
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów użytych do budowy, protokoły zagęszczenia podbudowy
boiska. B/Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym w szczególności: - koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materiałów, - koszty
zabezpieczenia prowadzonych robót, - koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robót
budowlanych, - koszty usunięcia drzew (decyzja na wycinkę po stronie Zamawiającego), - inne określone w
Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Wykonawca winien zorganizować
zaplecze socjalne i magazynowe na terenie placówki tak, by nie utrudniać jej funkcjonowania. 3. Po
wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren zajęty wokół obiektu i pod zaplecze budowy. 4.
Wszelkie szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym na
bieżąco. 5. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiającego.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca umieści tablice informacyjną wykonaną z trwałych materiałów o
wymiarach min. 80x60cm zgodnie z wytycznymi i miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 8
PFU. Załączniki: 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy 2. Załącznik graficzny UWAGA2): Zamawiający
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wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: - układanie kostki brukowej wykonywanie nawierzchni syntetycznych

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233200-1
74232000-4
45233200-1
71220000-6

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z pkt 6.1 SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w zakresie: do wartości 200.000,00 zł., i na
warunkach - odpowiednio: - przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu; - przez Wykonawcę
spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia,
warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa łub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

łub dniach:

