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Ogłoszenie nr 583998-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Gmina Miasto Zgierz: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu - Budżet Obywatelski
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

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:
I. 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
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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

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 lub 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
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dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11
w Zgierzu - Budżet Obywatelski
Numer referencyjny: IR.271.21.2018
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 tub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1) zaprojektowanie, 2) uzyskanie
niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień, 3) wykonanie robót budowlanych - renowacja boiska sportowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczne boisko i plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu - Budżet
Obywatelski", w systemie „zaprojektuj i wybuduj" - zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Projekt realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Obiekt
zlokalizowany jest przy ulicy Dubois 26 w Zgierzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11, na działkach nr 200/10, 200/12,
200/14 w obrębie 128. Działki stanowią własność Zamawiającego. Na obszarze sportowo - rekreacyjnym przewiduje się:
I) boisko do piłki nożnej o wymiarach 35 m x 25 m z nawierzchnią poliuretanową na podbudowie (wykorzystanie
istniejącej podbudowy z nawierzchnią asfaltową). 2) boisko do piłki koszykowej (15,00 m x 25,00 m) wpisane w boisko do
piłki nożnej. Część projektowa obejmuje: 1) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania 2)
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót 3) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót 4) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5) przygotowanie dokumentów
związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania Część wykonawcza obejmuje: 1) niwelacje terenu 2) wykonanie
nawierzchni poliuretanowej na podbudowie (wykorzystanie istniejącej podbudowy z nawierzchnią asfaltową) pod boisko
wielofunkcyjne spełniające wszelkie certyfikaty, atesty i normy wymagane przepisami prawa, w tym normę PN-EN
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14877:2014. 3) dostarczenie i montaż koszy z tablicą na wysięgniku do gry w piłkę koszykową 4) dostarczenie i montaż
bramek do piłki nożnej / ręcznej 5) odtworzenie nawierzchni trawiastej na terenie po zmniejszonym boisku asfaltowym.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 1. Opracowanie dokumentacji
projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie koniecznym do wykonania robót
budowlano - montażowych (tj. uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień,
zatwierdzeń i pozwoleń, w tym zgłoszenie robót), 3 egz. pełnej dokumentacji w formie drukowanej i 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie .dwg i .pdf. 2. Przygotowanie terenu pod budowę obiektów a) demontaż istniejącej infrastruktury
sportowo - rekreacyjnej: - demontaż 4 koszy do gry w piłkę koszykową oraz 2 istniejących bramek b) zapewnienie
odwodnienia obszaru zgodnie z projektem Elementy z rozbiórki boiska nadające się do ponownego wbudowania, należy
złożyć na paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Zgierza.
Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca. 3. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego Boisko
wielofunkcyjne zlokalizowane na obszarze istniejącego boiska asfaltowego. Powierzchnia - 875m2 (wymiary boiska:
25,00m x 35,00m + opaska). Nawierzchnia boiska: - nawierzchnia poliuretanowa w kolorze ceglasto-czerwonym, powierzchnia nawierzchni - 875 m2, - wokół nawierzchni należy umieścić obrzeża betonowe, na ławie betonowej z opaską.
Na boisku wpisane linie rozgraniczające (oznaczenia poziome, o szerokości 5 cm, wg regulaminów poszczególnych
dyscyplin, zróżnicowane kolorystycznie - kolorystyka do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej): a)
boisko do piłki nożnej/ręcznej - 25,00 m x 35,00 m, b) boisko do koszykówki - 15,00 m x 25,00 m - kosze zlokalizowane
w połowie boiska do piłki nożnej/ręcznej. Wyposażenie boiska: a) zestaw do piłki koszykowej z obręczą, tablicą i
konstrukcja stalowa, montowane na stałe (2 szt.), zlokalizowane na wysokości środka boiska i osadzone w tulejach
montażowych, b) bramki do piłki nożnej / ręcznej 4. Nawierzchnia obszaru sportowo - rekreacyjnego Na terenie robót
zostanie odtworzona trawa, z wyjątkiem opisywanych wcześniej terenów pod boiskiem wielofunkcyjnym. Przed zasianiem
trawy należy nawieźć ziemię z odpowiednimi nawozami. 5. Odtworzenie nawierzchni: Wykonawca odtworzy i naprawi
nawierzchnię wokół terenu budowy, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji uszkodzi elementy infrastruktury znajdujące się
poza obszarem robót. Na terenie przyległym do planowanej inwestycji prowadzone będą roboty budowlane w ramach
Termomodernizacji budynków oświatowych miasta Zgierza do końca sierpnia 2018 r. Zaleca się, aby Wykonawca przed
złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności ponosi
Wykonawca. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do
uzgadniania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego
niezbędne uzgodnienia i decyzje konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub
Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: 1. prace brukarskie 2.
prace ziemne, 3. prace rozbiórkowe 4. roboty budowlane 5. prace w zakresie humusowania i obsiania trawą 6. roboty
montażowe

II.5) Główny kod CPV: 45200000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45212220-4
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45112720-8

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 180000,00
Waluta:
PLN
(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: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków najakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-09

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Ill.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: - wykonali (zakończyli wykonanie) nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 70.000,00 zł, odpowiadającą swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia" ), tj.:
wykonanie boiska sportowego, potwierdzone dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, w
szczególności informacją o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. UWAGA: Wartości wymagane, występujące w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału
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w postępowaniu wyrażone w walutach obcych będą przeliczane na polski zloty wg średniego kursu określonego przez
NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) tego środka płatniczego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym ta publikacja
nastąpi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art.
24 ust. 5 pkt I ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
II 1.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - oświadczenie Wykonawcy o
braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; - oświadczenie Wykonawcy o
braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów
prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP
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