
Piła: modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego - I etap 

wymiana nawierzchni. 

Numer ogłoszenia: 20715 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 
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. Bydgoska 76, 64-920 Piła, 

woj. wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776. 

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja stadionu 

lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego - I etap wymiana nawierzchni.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego - I 

etap wymiana nawierzchni. Zadanie obejmuje wykonanie : robót rozbiórkowych : - zdjęcie 

starej nawierzchni syntetycznej - utylizację zdemontowanej nawierzchni - demontaż obrzeży 

bieżni częściowy po stronie wewnętrznej i po stronie zewnętrznej - frezowanie wierzchniej 

warstwy podbudowy asfaltowej grubości min. 4 cm zależnie od potrzeb - wykonanie naprawy 

uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego - wykonanie skutecznego odwodnienia 

studzienek telemetrycznych - wykonanie obrzeża zewnętrznego z profili betonowych 8cm x 

30 cm - kompleksowa modernizacja rowu z wodą zgodna z obowiązującymi obecnie 

przepisami IAAF i PZLA - położenie nowej warstwy asfaltobetonu zamkniętego w miejsce 

zfrezowanej - montaż nowej nawierzchni poliuretanowej w kolorze niebieskim o grubości 14 

mm na bieżni , rozbiegach i pozostałych sektorach na których taka nawierzchnia istniała - 

wykonanie zgodnych z przepisami IAAF i PZLA pogrubień nawierzchni do 20 mm na : - 

rozbiegu skoczni wzwyż w 3-metrowym pasie zakola przy zeskoku - rozbiegach do skoku o 

tyczce (na ostatnich 8m) -rozbiegu do trójskoku (13 m od belki do zeskoczni) - rozbiegu do 

rzutu oszczepem (na ostatnich 8 m) - wykonanie zgodnie z wymogami IAAF i PZLA 

kompleksowego oliniowania modernizowanej areny LA - uzyskanie świadectwa PZLA na 

podstawie : - zatwierdzonego przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA Raportu 

pomiarowego stadionu - wyników badań parametrów położonej nawierzchni po jej 

zainstalowaniu, potwierdzających zgodność tych parametrów z określonymi przez IAAF przy 

wydawaniu certyfikatu dla tej nawierzchni. Oba dokumenty mają być wystawione przez 

instytucje rekomendowane przez PZLA lub IAAF. - uporządkowanie terenu budowy.. 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.24-4, 45.10.00.00-8. 

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: 

30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 80 000 zł 

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 nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonał: co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na 

wymianie lub montażu nowej nawierzchni syntetycznej (identycznej z 

oferowaną) oraz remoncie lub wykonaniu nowej podbudowy i odwodnienia 

liniowego na bieżni okólnej stadionu lekkoatletycznego o wartości nie niższej 

niż 2 000 000 PLN brutto każda - poparte dokumentami potwierdzającymi, że 

roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. W obu przypadkach muszą być to obiekty, które 

uzyskały świadectwa PZLA w zakresie oznakowania bieżni oraz parametrów 

zamontowanej nawierzchni syntetycznej (FULL PUR) na podstawie badań 

przeprowadzonych przez niezależne i rekomendowane przez PZLA lub IAAF 

instytucje wg obowiązujących obecnie procedur. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającą uprawnienia 

budowlane, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na 

stanowiskach: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 

(lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów), kierownika robót budowlanych posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), kierownika robót drogowych 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej (odpowiadające im uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Zamawiający dopuszcza, 

wskazanie tej samej osoby na więcej niż jedno w/w stanowisko, ale w takim 

przypadku osoba ta winna posiadać, wymagane kwalifikacje dla każdego ze 

stanowisk, na które jest wskazana. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 

mln zł ( dwa miliony zł); - posiada polisę lub inny dokument potwierdzający, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 

(dwa) miliony 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 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; 

 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 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; 

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Rekomendacja Techniczna ITB lub dokument równoważny wydany przez instytucję 

upoważnioną do badań nawierzchni sportowych w celu sprawdzenia wszystkich wymaganych 

parametrów proponowanej nawierzchni . Atest Higieniczny PZH . Wyniki badań 

potwierdzające zgodność oferowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez 

jednostkę akredytowaną przez IAAF. Wyniki badań potwierdzające bezpieczeństwo 

ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytację. Aktualny certyfikat IAAF 

dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię . Certyfikat IAAF Class 1 dla 

obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną grubością 

nawierzchni bieżni. Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni (w 

oryginale), Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i 

dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi być 

załączona w oryginale. Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z 

oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. Certyfikat potwierdzający trudno 

zapalność nawierzchni klasa C fl - s1 wg normy PN - EN 13501 - w przypadku posiadania 

niniejszego dokumentu. 

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 - 70 

 2 - Posiadanie przez oferowaną nawierzchnię poliuretanową klasy co najmniej C fl - S 

1 trudno zapalności wg normy PN - EN 13501 - 15 

 3 - Wytrzymałość na rozciąganie w MPa oferowanej nawierzchni - 15 

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 

Strony zastrzegają możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunków jej wykonania w 

sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczególności z 

następujących powodów: 1) z powodu okoliczności siły wyższej - wystąpienia zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach; 2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany 

są korzystne dla Zamawiającego; 3) wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w związku z ewentualnymi postępowaniami sądowymi, przed organami 

administracji państwowej lub samorządowej oraz w razie konieczności dokonania 

rozstrzygnięć sporów na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 4) braku 

możliwości realizacji kolejnych zakresów robót ze względu na wystąpienie konieczności 

uprzedniej realizacji robót dodatkowych, bez których wykonanie zamówienia podstawowego 

jest utrudnione lub niemożliwe, albo połączone z niewspółmiernie wysokimi kosztami; 5) 

konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, zarówno ze 

strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą 

posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 6) konieczności zmiany 

podmiotu, na którego potencjale Wykonawca polegał składając ofertę, a który bierze udział w 

realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie, co podmiot 

wskazany w ofercie; 7) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

lub pojawienie się nowszej technologii wykonania robot, pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy i kosztów przyszłej eksploatacji, albo umożliwiających 

uzyska-nie lepszej, jakości wykonanych robot bądź poprawę warunków bezpieczeństwa i 

eksploatacji w obiekcie; 8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 9) gdy zaistnieje 

inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową, 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.mosir.pila.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
www.mosir.pila.pl. 

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

ofert: 18.02.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego - Sekretariat MOSiR ul. 

Bydgoska 76, 64-920 Piła- piętro I. 

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 

 


