Radom, dnia 02.06.2010 r.
Znak sprawy: 4/2010/ZP

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na zadanie ,,Budowa stadionu lekkoatletyczno - piłkarskiego
wraz z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu, ul. Narutowicza9”
(wartość szacunkowa zamówienia przekraczająca kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych)

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Narutowicza 9
Kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu ul.Narutowicza 9
Do wiadomości: Robert Pankowski
26-600 Radom
POLSKA
Tel. +48 483851001
E-mail: mosir@mosir.radom.pl
Faks +48 483851003
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mosir.radom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak
podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIAŁALNOŚCI
Inne Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Budowa stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego wraz z krytą trybuną przy MOSiR w Radomiu, ul.
Narutowicza 9.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub
świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Radom.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
W ramach inwestycji zaprojektowano następujące obiekty:
a) nowa arena lekkoatletyczno – piłkarska zgodna z wymogami IAAF" i Regulaminem
PZLA - II Klasa międzynarodowa oraz wytycznymi PZPN w tym uchwałą nr XIVI191 z dnia
28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych
wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną kategoria 1 do 2 (wraz z niezbędnym wyposażeniem).
b) budynek trybuny "A" z zapleczem sportowym, socjalnym i usługowym oraz
zadaszoną widownią dla 1875 widzów w tym 10 miejsc dla sędziów i 93 miejsca dla gości
specjalnych,
c) budynek trybuny "B" z zapleczem sportowo - lekkoatletycznym i widownią na około
1966 miejsc siedzących,
d) jednokondygnacyjny budynek biurowy powiązany z istniejącym budynkiem Hali
Sportowej. W budynku przewidziano recepcję z hallem i ośmioma pokojami biurowymi
MOSiR,
e) otwarty garaż dla 57 samochodów osobowych dla pracowników ośrodka i dla vipów
o powierzchni 1460m² oraz pomieszczenia magazynowe. Przekrycie garażu stanowi
jednocześnie główny plac dojściowy z ulicy Narutowicza do trybuny „A”,
f) pełnowymiarowe trawiaste boisko treningowe do piłki nożnej
g) boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni 22x40m
g) ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne
h) bramki wejściowe i/lub kołowrotki z punktami kasowymi,
i) infrastrukturę techniczną, w tym:
- zjazdy z dróg publicznych (Narutowicza i Chałubińskiego),wewnętrzne place postojowe i
manewrowe a także ciągi komunikacji pieszej i pieszo jezdnej,
- uzbrojenie terenu (wod-kan., instalacje drenażowe, nawadniające płytę
boiska głównego, oświetlenie terenu, boiska treningowego oraz oświetlenie transmisyjne
płyty głównej boiska piłkarskiego, oświetlenie ewakuacyjne, iluminację obiektów, system
nagłośnienia, monitoringu i informacji wizualnej oraz tablicę wyników).
j) wyposażenie lekkoatletyczne stadionu (załącznik do SIWZ)
2.2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa „Przebudowa
istniejących obiektów sportowych MOSiR Radom na potrzeby stadionu lekkoatletyczno- piłkarskiego” opracowana
przez „ARCH-GEO Sp. z o.o.” w Ostrowcu Świętokrzyskim , na którą składają się następujące opracowania
a) Projekt budowlany
- Tom I - projekt zagospodarowania terenu
- Tom II – projekt architektoniczno-budowlany obiektów kubaturowych
b) Projekt wykonawczy - Część I Zagospodarowanie Terenu
- Tom I - zagospodarowanie terenu ( zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
- Tom II - uzbrojenie terenu ( zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
- Tom III - instalacje elektryczne ( zeszyty 1-3 , przedmiary , STWiORB)
c) Projekt wykonawczy - Część II Trybuna „A”
- Tom I - architektura i konstrukcja ( zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
- Tom II - instalacje elektryczne ( zeszyt 1, przedmiary , STWiORB)
- Tom III - instalacje sanitarne ( zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
d) Projekt wykonawczy - Część III Trybuna „B”
- Tom I - architektura i konstrukcja ( zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
- Tom II - instalacje elektryczne ( zeszyt 1, przedmiary , STWiORB)
- Tom III - instalacje sanitarne ( zeszyty 1-3 , przedmiary , STWiORB)
e) Projekt wykonawczy - Część IV Budynek Administracyjny MOSiR i parking dwupoziomowy
- Tom I - architektura i konstrukcja ( zeszyty 1-4 , przedmiary , STWiORB)
- Tom II - instalacje elektryczne ( zeszyt 1, przedmiary , STWiORB)

- Tom III - instalacje sanitarne ( zeszyty 1-3 , przedmiary , STWiORB)
f) Projekt wykonawczy - Część V Instalacje teletechniczne
- Tom I - instalacje teletechniczne zewnętrzne ( zeszyty 1-2 , STWiORB)
- Tom II - instalacje teletechniczne ppoż ( zeszyty 1-2 , STWiORB)
- Tom III - instalacje bezpieczeństwa nie pożarowego ( zeszyt 1 , STWiORB)
- Tom IV - pozostałe instalacje teletechniczne (zeszyty 1-4 , STWiORB)
- Tom V - przedmiary
2.2.1 Zamawiający wyłącza z zakresu rzeczowego wykonanie :
1. robót budowlanych i wykończeniowych wykraczających poza stan surowy zamknięty
poziomu 2 i 3 ( siłownia , sauna , restauracja ) owalnego budynku zlokalizowanego w
szczycie
trybuny „A” ,
2. instalacji klimatyzacyjnych i kurtyn elektrycznych trybuny „A” ,
3. aluminiowego systemu fasadowego trybuny „A” (w celu zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych należy
wykonać balustrady tarasowe ) ,
4. wykonanie trybuny ,,B”,
5. robót budowlanych i instalacyjnych powyżej poziomu stropu nad garażem budynku administracyjnego ,
za wyjątkiem dwóch kas biletowych ,
6. boiska treningowego i sztucznego (wraz z instalacjami odwodnienia i nawodnienia) ,
7. oświetlenia płyty boiska ,
8. części ogrodzenia , kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu oraz wewnętrznych ciągów
komunikacyjnych przedstawionych graficznie na rysunkach dokumentacji ,
9. kanalizacji teletechnicznej (Uwaga : wyłączenie nie obejmuje kanalizacji pod planowanymi do
wykonania ciągami pieszo-jezdnymi, oraz znajdującej się na arenie lekkoatletycznej i boisku głównym ) ,
10. sygnalizacji pożarowej i DSO (Uwaga : wyłączenie nie obejmuje zakresu niezbędnego dla spełnienia
warunków wynikających z przepisów p.poż. dla elementów stanowiących przedmiot zamówienia. ),
11. instalacji okablowania strukturalnego, (Uwaga : wyłączenie nie obejmuje zakresu instalacji niezbędnej do
organizacji i obsługi imprez sportowych. ),
12. instalacji nagłośnienia i systemu monitoringu CCTV ,
13. dostawy i montażu tablicy świetlnej ,
14. wykonanie murawy na płycie boiska naturalną nawierzchnią trawiastą.
2.2.2 Zamawiający wskazuje następujące zmiany materiałowe :
1. zamiana stolarki aluminiowej na PCV
2. zamiana wełny mineralnej na styropian i bloczków Amer Blok na okładziny z płytek klinkierowych
(dotyczy elewacji)
3. zamiana tynków silikatowych na mineralne
4. zamiana balustrad od strony boiska z projektowanych na balustrady z profili stalowych wypełnione
siatkami , malowane proszkowo
5. zamiana instalacji PEX na PP
6. zamiana bezdotykowych baterii umywalkowych, paneli prysznicowych, spłuczek do pisuarów na
dotykowe
7. zamiana płyt granitowych na placu wejściowym na płyty lub kostkę betonową.
Uwaga: 1 Wprowadzone w punktach 2.2.1 i 2.2.2 SIWZ zmiany, ograniczenia i uwagi
stanowią
równocześnie zmiany, ograniczenia i uwagi do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, oraz
przedmiaru robót stanowiących załączniki do SIWZ .
W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w
szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną.
Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować jako informację ułatwiającą oszacowanie ilości robót do
wykonania przez Wykonawcę we własnym zakresie.
Uwaga: 2 Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji
zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Uwaga: 3 W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją budowlaną a wykonawczą należy
przyjąć rozwiązania podane w “Projekcie wykonawczym”. Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem i
rozwinięciem „Projektu budowlanego”. Ponadto jest to dokumentacja powstająca później, a tym samym
zawierająca rozwiązania ostateczne do realizacji przedmiotu zamówienia i tak należy interpretować wszelkie
rozbieżności w zapisach pomiędzy dokumentacją projektu budowlanego a dokumentacją projektu wykonawczego
i SIWZ.

2.2.3 Zamawiający dopuszcza odmienny niż określony w dokumentacji projektowej
konstrukcji i zadaszenia trybuny oraz nawierzchni bieżni lekkoatletycznej.

sposób wykonania

1. Dopuszczalne zmiany wykonania konstrukcji i zadaszenia trybuny mają na celu uzyskanie jak
najkorzystniejszych proporcji pomiędzy zastosowanymi technologiami i materiałami a odpornością ,
trwałością na warunki atmosferyczne oraz wysokością kosztów eksploatacyjno-konserwatorskich..
Dopuszczalne zmiany dotyczą:
a)

Zmiany technologii wykonania konstrukcji trybuny, konstrukcji zadaszenia oraz pokrycia dachu nad
trybuną przy nie zmienionych założeniach architektonicznych. W szczególności rozwiązanie
wariantowe musi zachować zaprojektowane walory użytkowe takie jak :
- niezmieniona powierzchnia zadaszenia (dopuszczalne zmiany +/- 5%)
- zadaszenie trybuny musi być mocowane na stałe.
- możliwości montażu instalacji i urządzeń przewidzianych do zabudowy na
trybunie, w tym niezmienna ilość miejsc siedzących na trybunie
- nie może wpływać ujemnie na kubaturę i powierzchnię użytkową
pomieszczeń zlokalizowanych wewnątrz trybuny (podtrybunia), a także
zmieniać powierzchni zabudowy trybuny
- zastosowane materiały muszą zachowywać założone wymogi w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz walorów eksploatacyjnoużytkowych
Zmiany w zakresie technologii wykonania i użytych materiałów budowlanych,
winny:
- spełniać wymogi odpowiednich norm budowlanych i przepisów prawa,
- zachować lub podnieść walory estetyczne obiektu,
- cechować się wieloletnią trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne,
- cechować się racjonalizacją kosztów i optymalizacją materiałową ich
realizacji w stosunku do rozwiązań przyjętych w załączonej do SIWZ
dokumentacji projektowej,

2. Dopuszczalne zmiany wykonania bieżni lekkoatletycznej: Zamawiający dopuszcza wykonanie
nawierzchni lekkoatletycznej z pełnego poliuretanu (zakwalifikowanych przez IAAF jako nawierzchnia Full
PUR i ułożonych na obiektach IAAF Class I). Nawierzchnia ta musi być o parametrach nie gorszych niż
zaprojektowana prefabrykowana nawierzchnia kauczukowa. Grubość zaoferowanej nawierzchni musi być
zgodna z Certyfikatem IAAF. Nawierzchnia musi być jednorodna. Nie dopuszcza się użycia do
zasypywania poszczególnych warstw granulatu SBR. Wszystkie warstwy muszą być zgodne z kartą
techniczną produktu. Użyty do zasypania granulat musi pochodzić z produkcji pierwotnej. Nie dopuszcza
się używania granulatów z recyclingu.
Dla nawierzchni zaoferowanej z pełnego systemu poliuretanowego oprócz dokumentów
wymienionych w § 10 b należy również dołączyć kartę techniczną granulatu użytego do
zasypania.
Minimalne warunki jakie musi spełnić oferta wariantowa:
- do oferty należy załączyć:
a). krótki opis konstrukcji trybuny, konstrukcji zadaszenia
oraz pokrycia dachu nad trybuną,
zawierający informacje dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych , parametry materiałów
budowlanych oraz warunki użytkowania w trakcie trwania gwarancji i po okresie gwarancji (ze
szczególnym uwzględnieniem kosztów eksploatacyjno-konserwatorskich w poszczególnych latach
użytkowania).
b). krótki opis proponowanej nawierzchni syntetycznej, zawierający informacje dotyczące technologii
wykonania, rozwiązań projektowych , parametrów materiałów budowlanych oraz warunki użytkowania w
trakcie trwania gwarancji i po okresie gwarancji (ze szczególnym uwzględnieniem kosztów
eksploatacyjno-konserwatorskich w poszczególnych latach użytkowania).
2.2.4 W przypadku wyboru wykonania zamówienia za pomocą oferty wariantowej, Wykonawca zobowiązany
będzie do opracowania we własnym zakresie i na koszt własny w ramach oferowanej ceny, projektu zamiennego
(dla trybuny B która nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i/lub nawierzchni lekkoatletycznej z pełnego
poliuretanu jeżeli jej grubość jest różna od grubości podanej w projekcie wykonawczym dla nawierzchni
prefabrykowanej ) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych aktualnie
obowiązującymi przepisami.

2.2.5. Badanie stadionu
- uzyskanie Świadectwa PZLA pozwalającego na przeprowadzanie na stadionie oficjalnych
zawodów lekkoatletycznych po zakończeniu budowy.
- uzyskanie pozytywnej weryfikacji nawierzchni ułożonej na stadionie na zgodność z wymogami
1.

IAAF CLASS

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45212224
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 20 000 000,00 PLN
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 01.08.2010. Zakończenie 31.01.2012
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Wadium w wysokości: 500 000,00 PLN, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5 % zaoferowanej
kwoty (brutto).
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
1. Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty wpływu do MOSiR w Radomiu prawidłowo wystawionej
faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia
przelewu w banku Zamawiającego.
Limit finansowy na rok 2010 wynosi 6 500 000,00 PLN
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w roku 2011i 2012.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.
nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — złożenie przez
Wykonawcę sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności –
za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres, przy czym średnioroczny przychód w każdym z tych lat nie może być niższy niż 40 000 000,00
PLN rocznie,
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa nie może być niższa niż 7 000
000,00 PLN.
Uwaga: Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwot,
przy czym za potwierdzenie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna także wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert informację banku lub spółdzielczej kasy
oszędnościowo- kredytowej, potwierdzającą, że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i
posiada zdolność kredytową) wykonawca wykaże kwotę nie mniejszą niż 7 000 000,00 PLN.
— 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, w kwocie nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje narzędziami
i urządzeniami technicznych niezbędnymi w celu realizacji zamówienia (wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami), w szczególności:
— spycharką gąsienicową (co najmniej 1 szt.),
— samochodami samowyładowczymi (co najmniej 3 szt.),
— koparką (co najmniej 1 szt.),
— dźwigiem o udźwigu minimum 25 ton (co najmniej 1 sztuka).
Do sporządzenia wykazu narzędzi i urządzeń technicznych można wykorzystać załączony do SIWZ
wzór.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku:
a) wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową, tj. osobami:
— kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń,
— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych,
— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji cieplnych i wentylacyjnych,
— kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych.
Wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15.12.2000
roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001
r. nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/,
b) złożenie przez wykonawcę oświadczenia, iż średnioroczne zatrudnienie oraz liczebność personelu
kierowniczego u wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie było mniejsze niż 50

osób.
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i oświadczenia dotyczącego średniorocznego
zatrudnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.
Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych
oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
1.1. Cena oferty
- 90 % (max 90 pkt)
1.2. Okres gwarancji
- 3 % ( max 3 pkt)
1.3. Rodzaj zastosowanej nawierzchni lekkoatletycznej
- 7 % (max 7 pkt)

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
4/2010/ZP
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
12.07.2010 - 12:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 7 000,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Za zaliczeniem pocztowym lub w kasie Zamawiającego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.07.2010 - 12:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12..07.2010 - 12:30
Miejsce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, ul. Narutowicza 9, sala konferencyjna.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

Nie
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego, w szczególności w następującym zakresie:
- Wykonanie trybuny B
- Instalacje nagłośnienia i system monitoringu CCTV
- Dostawa tablicy świetlnej
- Inne prace wynikające z dokumentacji wykonawczej opracowanej dla zadania „Przebudowa istniejących
obiektów sportowych MOSiR Radom na potrzeby stadionu lekkoatletyczno- piłkarskiego” a nie objęte
niniejszym postępowaniem.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zawiera Rozdział 2 Ustawy PZP.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587700
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 02.06.2010

