Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.mosir.pila.pl

Piła: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul.
Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla
zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w
formule zaprojektuj i wybuduj - II etap
Numer ogłoszenia: 47855 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
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: Remont, przebudowa i rozbudowa
stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części
trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul.
Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont, przebudowa i
rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 Modernizacja części trybun oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym
w Pile przy ul. Żeromskiego realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap. Zadanie
obejmuje wykonanie : 1) Modernizację części trybun w tym: - zaprojektowanie dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania robót - wykonanie na ich podstawie robót
budowlanych ( trybuna VIP i zachodnia, siedzenia widowni, rozbiórka pozostałych trybun, wywóz
ziemi i gruzu, nasadzenia i tereny zielone, demontaż i montaż elementów sportowych ); Siedziska
wykonane z polipropylenu z dodatkami uszlachetniającymi nadającymi materiałowi standard
palności zgodnie z normą EN-ISO 11925-2:2004 przy oddziaływaniu krawędziowym płomienia
przez 60 sekund, materiał sklasyfikowany jako trudno zapalny zgodnie z EN1021-1 i EN1021-2
oraz co najmniej jako toksyczny zgodnie z normą PN-88/B-02855. Siedziska spełniają wymagania
w zakresie wytrzymałości zgodne z normą EN12727 na poziomie czwartym, poziom intensywny i
posiadają atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Siedziska
muszą być produkowane metodą rozdmuchu poprawiającego wytrzymałość siedzisk poprzez
nadanie im na całej powierzchni, w horyzontalnym i wertykalnym przekroju bryły podwójnej
ścianki. Nie dopuszcza się stosowania jednościankowych siedzisk produkowanych metodą wtrysku.
Krzesła muszą charakteryzować się wysokością oparcia na poziomie minimum 30cm licząc po
wewnętrznej stronie siedziska i wysokością czaszy siedziska mierzoną po tylnej stronie oparcia nie
mniej niż 40cm od płaszczyzny trybuny. Głębokość czaszy siedziska na poziomie maksymalnie
40cm i szerokości nie mniejszej niż 45cm. Na górnej krawędzi oparcia, w widocznym miejscu,
siedziska posiadają wgłębienie na aluminiową numerację przytwierdzaną za pomocą nitów.

Mocowanie siedziska odbywa się do płaszczyzny poziomej prefabrykatu za pośrednictwem
czterech kotew rozporowych, miejsca mocowań maskują zatyczki, jednakowe skonstruowane w
sposób uniemożliwiający ich wyjęcie bez zastosowania ostrych narzędzi. Krawędź przednia
siedziska wystaje poza obrys linii trybuny na nie mniej niż 2cm, co jest dodatkowym elementem
poprawiającym komfort użytkowania. Wykonawca wraz z opracowaną dokumentacją przedłoży
Zamawiajacemu: 1. Kartę techniczną określająca parametry oraz metodę produkcji ;
2. Sprawozdanie ( atest ) wytrzymałości w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z EN12727;
3. Sprawozdanie z badań w zakresie palności zgodnie z EN-ISO 11925-2 (próba krawędziowa
i powierzchniowa zapalności materiału); 4. Sprawozdanie z badań w zakresie palności zgodnie z
EN1021-1 i EN1021-2 (papieros i zapałka); 5. Sprawozdania z badań toksycznych produktów
spalania zgodnie z PN-88/B-02855; 6. Atest higieniczny. 2) Tunel dla zawodników Zakres robót: skucie istniejących tynków, -demontaż istniejącej posadzki - uszczelnienie otworów po starych
balustradach- iniekcja - wykonanie izolacji wewnętrznych ze szlamu mineralnego na stropie,
ścianach i istn. płycie żelbetowej - wykonanie posadzki i schodów - okładzina kamienna wykonanie posadzki z kostki betonowej - montaż witryny - montaż instalacji i wyposażenia wykonanie tynków wewnętrznych renowacyjnych i malowanie - montaż balustrad stalowych i
pochwytów drewnianych - montaż konstrukcji pod oświetlenie tunelu - montaż podkonstrukcji pod
zadaszenie i ściany boczne części wejściowej od strony boiska - montaż ścian bocznych z blachy
perforowanej oraz zadaszenia w części wejściowej od strony boiska - wykonanie drenażu powyżej
tunelu - wykonanie wentylacji grawitacyjnej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 45.21.22.24-2, 45.45.30.00-7.
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:
30.01.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 80 000,00 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
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał 2 (dwie) roboty budowlane polegającą na wymianie trybun w ilości nie
mniejszej niż 1 500 siedzisk na każdym stadionie, w tym co najmniej jedną robotę
budowlaną realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj nowego lub
modernizowanego stadionu o wartości nie niższej niż 2 000 000 PLN brutto.

• III.3.3) Potencjał techniczny
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
• 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);
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2 mln zł ( dwa
milion 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). W przypadku
wykonawców, którzy wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w innych walutach niż złoty polski, zamawiający przeliczy te podane
kwoty po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
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;
• 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
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;
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 - Termin płatności - 15
• 3 - Gwarancja - 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
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia. A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 1) zmiany spowodowane
warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a) klęski
żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury
powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady
deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi ; c)
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; d) niewypały i niewybuchy; e)
wykopaliska archeologiczne; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.); g) odmienne
od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
(bunkry, fundamenty itp.) h) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na
termin wykonania zamówienia podstawowego. 2) zmiany będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy
przez Zamawiającego; b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; c) konieczność usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 3. zmiany będące następstwem
działania organów administracji, w szczególności: 1) przekroczenie zakreślonych przez prawo
terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 2) odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów
w dokumentacji projektowej W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania
tych okoliczności. B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1. zmiany technologiczne, w
szczególności: a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; b) odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych

sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty,
ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; c) konieczność zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa . C. Zmiany osobowe 1) zmiana osób, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; 2) zmiana osób, przy
pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co
najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane 3) zmiana
podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym
i osobowym; 4) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, D. Pozostałe zmiany 1) siła wyższa uniemożliwiająca
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; E. Nie stanowi
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2)
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 3)
udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
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:
23.04.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego Sekretariat MOSiR, ul. Bydgoska 76,
64-920 Piła I piętro.
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

