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Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Parkowa 1
Bytom
41-902
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Kocyba
Tel.: +48 322812770-41
E-mail: akocyba.ue@osir.bytom.pl
Faks: +48 327206575
Kod NUTS: PL228
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.osir.bytom.bip-gov.info.pl/bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Gminy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki
Numer referencyjny: P.271.1.2017.PN

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, a następnie
kompleksowe wykonanie zadania polegającego na:
1) rekultywacji technicznej i biologicznej terenu stanowiącego przedmiot opracowania,
2) budowie i montażu elementów dodatkowych w postaci infrastruktury sportowej, tj.:
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a) czterech ogólnodostępnych boisk pokrytych trawą naturalną, ogrodzonych, oświetlonych, odwadnianych i
nawadnianych wraz z wymaganym zapleczem technicznym i socjalno-sanitarnym oraz miejscami siedzącymi;
b) ścieżek rowerowych i pieszych wraz z bezkolizyjnym przejściem dla pieszych wynikającym z przyjętego
rozwiązania;
c) siłowni plenerowej na gruncie nie uszczelnionym wraz z oświetleniem zewnętrznym;
d) dojazdów i dojść wraz z niezbędnym oświetleniem i miejscami postojowymi umożliwiającymi korzystanie z
terenu objętego działaniami rekultywacyjnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Programie Funkcjonalno –Użytkowym stanowiącym
załącznik nr 5 do siwz.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
45100000
45111291
45112330
45112710
45112720
45200000
45212221
45316100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bytom, rejon ulic Frycza-Modrzewskiego, Ostatniej i Łgiewnickiej, wzdłuż rzeki Bytomki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:
• sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych obejmujących swym zasięgiem obszar planowanego
zadania i zgodny z ustawami dotyczącymi geodezji,
• pozyskania wypisu i wyrysu z MPZP,
• opracowanie wszelkich niezbędnych projektów budowlanych i wykonawczych dla przedmiotowego zadania,
• uzyskanie wymaganych opracowań szczególnych do projektu, wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń w
imieniu Inwestora zgodnie z przepisami,
• wsparcie Zamawiającego w uzyskaniu niezbędnych decyzji pozwalających na realizację planowanego
zamierzenia budowlanego,
• w ramach rewitalizacji technicznej: wykonanie niwelacji terenu i koniecznych nasypów na terenie
zdegradowanym wraz z umocnieniem skarp (ukształtowanie rzeźby terenu),
• w ramach rewitalizacji biologicznej: humusowanie, wykonanie nasadzeń drzew i roślinności niskiej oraz
wysiew traw,
• wykonanie elementów infrastruktury sportowej:
o wykonanie podbudowy komunalnych zespołu boisk wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych,
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o wykonanie systemu nawadniania zespołu boisk wraz z doprowadzeniem sieci wodociągowej,
o wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów wokół zespołu boisk,
o wykonanie niezbędnego oświetlenia zewnętrznego zespołu boisk, dojazdów i dojść oraz siłowni plenerowej z
oświetleniem wraz z doprowadzeniem zasilania w energię elektryczną,
o wyposażenie zespołu boisk w sprzęt sportowy (bramki) i miejsca siedzące oraz elementów ścieżek,
o wykonanie elementów zaplecza technicznego i socjalno-sanitarnego zespołu boisk,
o wykonanie nawierzchni zespołu boisk, ścieżek rowerowych, pieszych wraz z zabezpieczeniami (barierki
ochronne) i bezkolizyjnym przejściem dla pieszych,
o wyposażenie siłowni na wolnym powietrzu,
o wykonanie niezbędnych dojazdów, dojść i miejsc postojowych umożliwiających korzystanie z terenu,
• konieczne zagospodarowanie towarzyszące.
• wykonanie dokumentacji powykonawczej,
• uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających użytkowanie obiektów.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za opóźnienie w realizacji zamówienia / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.05.00-00-0035

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 300 000 zł. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy pzp.
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2. Ponadto wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy ustawy
pzp.
3. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji
zamówienia, tj.: 1) co najmniej, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (projektant) oraz doświadczenie w zakresie wykonania
co najmniej jednego projektu obejmującego rekultywację terenów poprzemysłowych lub rekultywację terenów
skażonych lub rekultywację składowiska odpadów, o wartości dokumentacji co najmniej 200 000,00 zł. brutto
a w realizacji ww. usługi osoba ta uczestniczyła pełniąc funkcje projektanta; 2) co najmniej, jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, 3) co najmniej, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 4)
co najmniej, jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) oraz doświadczenie
w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej obejmującej
rekultywację terenów poprzemysłowych lub rekultywację terenów skażonych lub rekultywację składowiska
odpadów, na obszarze min. 5 ha o łącznej wartości ww. robót budowlanych min. 1 300 000,00 zł brutto.;5)
co najmniej, jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, 6) co najmniej, jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie
robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w
zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,7) co najmniej, jedną osobą odpowiedzialną za
kierowanie robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają
uprawnienia budowlane w powyższych specjalnościach.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca winien wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej:1)1 robotę
bud.zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano prace zw.z oprac.dokumentacji
projektowej dotyczącej budowy,przebudowy lub rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z
wykonaniem robót bud.obejmujących co najmniej dwa boiska o nawierzchni naturalnej wraz z oświetleniem
i odwodnieniem o wartości łącznej prac obejmującej ww. zakres min.1500000zł brutto. Potwierdzenie
spełnienia ww. warunku musi wynikać z wykonania jednej umowy;2)1 robotę budowlaną zrealizowaną w
systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano prace związane z oprac.dokumentacji projektowej
wraz z wykonaniem rekultywacji terenów poprzemysłowych lub skażonych lub składowiska odpadów o
pow.rekultywacji min. 5 ha i przemieszczeniem mas ziemnych min. 300 000 m3 , wraz z wykonaniem nasadzeń
zieleni, o wartości prac w ww. zakresie min.1500000zł brutto. Potwierdzenie spełnienia ww. warunku musi
wynikać z wykonania jednej umowy; 3) jedną robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i
wybuduj w ramach której wykonanoprace związane z budową ścieżek pieszych lub rowerowych oraz placu
zabaw lub siłowni plenerowej o wartości łącznej prac stanowiących ww. zakres min. 400 000 zł. brutto.
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Potwierdzenie spełnienia ww. warunku musi wynikać z wykonania jednej umowy. Wykonawca może wykazać
się zamiast doświadczeniem, o którym mowa w pkt 1 doświadczeniem opisanym w pkt2. 2.Wykonawca winien
wykazać,że:1)nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej:1a)1 robotę bud., w ramach której
wykonano prace zw. z budową,przebudową lub rozbudową terenu rekreacyjno-wypoczynkowego obejmującą
co najmniej dwa boiska o nawierzchni naturalnej wraz z oświetleniem i odwodnieniem o wart.łącznej dla
robót stanowiących ww. zakres min.1300000zł brutto. Potwierdzenie spełnienia ww. warunku musi wynikać z
wykonania jednej umowy;1b)1 robotę bud., w ramach której wykonano rekultywacje terenów poprzemysłowych
lub skażonych lub składowiska odpadów, połączoną z wykonaniem nasadzeń zieleni, na obszarze min 5
ha i przemieszczeniem mas ziemnych min 300 000 m3, o łącznej wart. ww. prac min.1300000zł brutto.
Potwierdzenie spełnienia ww. warunku musi wynikać z wykonania jednej umowy. 1c) jedną robotę budowlaną
w ramach której wykonano prace związane z budową ścieżek pieszych lub rowerowych oraz placu zabaw lub
siłowni plenerowej o wartości łącznej prac stanowiących ww. zakres min. 400 000 zł. brutto. Potwierdzenie
spełnienia ww. warunku musi wynikać z wykonania jednej umowy;2)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał co
najmniej:2a)1 dokum. projektową obejmującej budowę, przebudowę lub rozbudowę terenu rekreacyjnowypoczynkowego o wartości min. 200000zł; 2b)1 dokum. projektową obejmującą rekultywacje terenów
poprzemysłowych lub skażonych lub składowiska odpadów o wart.min. 200000zł. oraz załączyć dowody
określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o
których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ze względu na ograniczoną ilość znaków pozostała część
warunków dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych wpisano w sekcji III.1.2.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określono w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do siwz tj.:
- określenie dopuszczalnych zmian umowy wraz z warunkami wprowadzenia tych zmian,
- wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
pzp,
- zasady dotyczące udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-902 Bytom
ul. Parkowa 1
Sala konferencyjna pok. 40

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów:1)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania: a)informacji
z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert, b)zaśw.właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)zaśw.właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d)odpisu 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 ustawy Pzp;e)ośw.wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
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sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewent.odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f)ośw.wykonawcy o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g)ośw.wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.91r. o podatkach
i opłatach lokalnych; 2)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–inne dokumenty; b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takze wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec
innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza/Urząd Zamówień Publicznych
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017

