
Budowa boiska wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży 
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Wleń : Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży 
przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu  

 
Numer ogłoszenia:  145734-2008     data zamieszczenia: 01.07.2008r. 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Miasto i Gmina Wleń  59-610 Wleń ul. Plac Bohaterów Nysy  7 woj. dolnośląskie,                                     

tel. 075 7136438, fax 075 7137050  

 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www. wlen.pl 
• e-mail; sekretariat@wlen.pl 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

II.1) OPIS  
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska 
wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy  Zespole Szkół                            
im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.  
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26m x 48m 
=1 248m² nawierzchni typu  „ sztuczna trawa” ogrodzonego ogrodzeniem z siatki 
wysokości 4,0m z brama i furtką, oraz rozbiegu do  skoczni w dal w wymiarach 20m x 2m 
= 40 m² z poliuretanu   
Boisko o  konstrukcji: 
a) zagęszczona warstwa odsączająca -piasek gr. warstwy- 10cm; 
b) warstwa nośna z kruszywa łamanego 32-64mm gr. warstwy-15cm z wyprofilowaniem 
spadków 5% 
c) warstwa wyrównawcza kliniec 5-20mm gr. warstwy- 5cm z wyprofilowaniem spadków 
5% 



d) nawierzchnia z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej z wypełnieniem piaskiem 
kwarcowym o uziarnieniu 0,2- 0,8 mm  
Trawa syntetyczna wielofunkcyjna z polipropylenu ,włókna fibrylizowane, wysokość włókna 
18mm .  
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (cpv): 
Przedmiot główny- 45.21.22.21-1 roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych  
 
Wyposażenie: 
 
Piłka koszykowa: 
-obręcze do koszykówki standard i siatki metalowe do obręczy - 4 szt. 
-tablice do koszykówki epoksydowe wzmacniane o wym. 105 x 108 cm – 4 szt. 
-konstrukcja do koszykówki aluminiowa  składana montowana na stałe -  4 szt. 
 
Piłka siatkowa 

- słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne( badminton, tenis,  
siatkówka - mocowane w tulejach - 2 szt.   

- siatka do siatkówki zewnętrzna  - 1 szt. 
Piłka ręczna 

- bramki aluminiowe 3 m x 2 m mocowane w tulejach – 2 szt. 
- siatki do bramek + piłkochwyty – 2 szt. 

 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.  
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.  
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.  
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 
30.09.2008r. 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

• Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wpłaty wadium w wysokości 
6000zł;( słownie: sześć tysięcy złotych ) 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy:  
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności               
w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24.ustawy. 



 

 

Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez 
Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w SIWZ.  
  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:  

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w  
SIWZ, Wykonawca składa - wraz z ofertą, sporządzoną ściśle wg załącznika nr 1 - 
następujące dokumenty, oświadczenia i informacje: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, z wykorzystaniem wzoru.  

 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 
 
 
3. Pozostałe wymagane dokumenty jako załączniki do oferty 
1) kosztorys uproszczony opracowany na podstawie dokumentacji technicznej, w skład 
której wchodzą przedmiary robót, i wytyczne wykonania i odbioru robót ,załączonej 
przez Zamawiającego. 
2) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 

 

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: najniższa cena.  
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.  
 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www. wlen.pl  
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd  Miasta i Gminy  
ul. Plac Bohaterów Nysy 7 
59-610 Wleń 
Wydział  Inwestycji. ( parter)  



 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 22.07.2008r. godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie 
Zamawiającego, adres: 
Urząd Miasta i Gminy 
ul. Plac Bohaterów Nysy 7  
59-610 Wleń 
(sekretariat) I piętro. 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania  
  

    

 


