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Trzebnica 19.02.2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
I. ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa
Gminne Centrum Kultury i Sportu

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Zbigniew Mroziński

Adres
ul. Prusicka 12

Kod pocztowy
55-100

Miejscowość
Trzebnica

Województwo
dolnośląskie

Telefon
/ 071/ 312 09 47

Faks
/ 071/

2) Adres, pod którym można uzyskać SIWZ, dodatkowe informacje i na który należy przesłać/złożyć
oferty.
Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 80, fax 71 722 78 56
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Remont nawierzchni z trawy syntetycznej boiska na obiekcie ORLIK-2012 w Trzebnicy.
2) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu nawierzchni z trawy syntetycznej
boiska piłkarskiego, o powierzchni 1860 m2, na obiekcie ORLIK-2012
przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:
1) Demontaż istniejącej nawierzchni polegający na rozcięciu pasów trawy, usunięciu z trawy
syntetycznej granulatu gumowego SBR i piasku kwarcowego;
2) Wyczyszczenie maty trawy syntetycznej środkami chemicznymi oraz w sposób mechaniczny, przy
pomocy urządzeń wysokociśnieniowych wraz z usunięciem resztek kleju i taśmy;
3) Usunięcie warstwy górnej podłoża gr. 3 cm z kruszywa kamiennego;
4) Wywóz na odl. 6 km i utylizacja granulatu gumowego, piasku i kruszywa z podbudowy;
5) Wykonanie górnej warstwy podbudowy o gr. 3 cm po zagęszczeniu z miału kamiennego o
uziarnieniu 0,1 do 5 mm. [Zagęszczenie walcem jednobębnowym o masie 0,5 do 1,0 t. Wymagana
równość: maksymalna odchyłka na łacie 4 m – 6 mm.].
6) Ułożenie odzyskanej i wyczyszczonej maty z trawy syntetycznej (Desso Challenge Pro260),
sklejając bryty taśmą pokrytą klejem o szerokości 20 do 30 cm wraz z wklejeniem linii pól gry z trawy
syntetycznej w kolorze białym o szerokości 5,0 cm;
7) Wykonanie zasypki stabilizującej z (nowego) z suszonego piasku kwarcowego o granulacji 0,20,8 mm (z atestem PZH), w ilości minimum 20,0 kg/m2 i granulatu gumowego SBR o uziarnieniu
0,5-2,5 mm (z atestem PZH), w ilości minimum 18,0 kg/m2.
3) Główny przedmiot zamówienia kod
CPV: 45.21.22.21-1
Dodatkowe przedmioty CPV:
4) Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw ul. Oleśnicka, Trzebnica.
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej NIE
6) Wielkość lub zakres zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8 PZP.
7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania do 29.04.2016 r.
8) Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych NIE

-2III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
1) Wymagane wadium3.900,00 zł.
2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne
do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
- W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania w okresie
ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum
dwóch budów lub przebudów nawierzchni z trawy syntetycznej j i powierzchni nie mniejszej niż
1.500,00 m2 .
- W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie, że dysponują lub
będą dysponować kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej do
kierowania robotami drogowymi – minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budowy,
-W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymagane
jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych),
IV: TRYBY
1) Tryb udzielenia zamówienia 2) Kryteria oceny ofert -

Przetarg nieograniczony
Najniższa cena
+ okres rękojmi i gwarancji
3) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dostępne do 9.03.2016 r.
Cena: 18,00 zł.
SIWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl
4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data 9.03.2016 r.
Godzina 10:30
5) Termin związania ofertą 30 dni
6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 9.03.2016 r.
Godzina 11:00

