Dąbrowa Górnicza: Dostawa profesjonalnej wykładziny sportowej na obiekt Hali
Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej
Numer ogłoszenia: 248025 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej , ul. Marii
Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2612010, 2612402, faks 032
2612010, 2612402.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.csir.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa profesjonalnej wykładziny
sportowej na obiekt Hali Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zakup i dostawa 756 m2, fabrycznie nowej profesjonalnej wykładziny sportowej
dopuszczonej do rozgrywek piłki siatkowej na szczeblu międzynarodowym, tj. o randze mistrzostw
świata, igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy, ligi światowej, posiadającej m.in. certyfikaty
FIVB OFFICIAL, FIVB APPROVED z 1 kompletem taśm do podklejania wykładziny do podłoża
oraz 1 kompletem taśm do wyklejania linii boisk..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.22.00-0, 37.45.10.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie
zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc
pięćset zł. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą lub nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z
postępowania - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Forma wadium: Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1.nazwę

dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2.określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3.kwotę gwarancji, 4.termin
ważności gwarancji, 5.zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że: a) Wykonawca, którego ofertę wybrano
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Getin
Bank konto nr 73 1560 0013 2557 1237 1226 0011 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy z
załączonego do oferty dokumentu wynikać będzie, że bank Zamawiającego otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie, do
oferty należy dołączyć oryginał dokumentu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Ważność wadium w formie
niepieniężnej winna obejmować okres 30 dni od dnia 26.09.2011 r. Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt. 18 SIWZ.
Poręczeni9a i gwarancje muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z
tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych,
przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniający ww. warunek
potwierdzają jego spełnianie składając oświadczenie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniający ww. warunek w
celu wykazania jego spełniania winni udokumentować, że: W okresie ostatnich
trzech lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, gdzie zostały one wykonane
należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniający ww. warunek
potwierdzają jego spełnianie składając oświadczenie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniający ww. warunek

potwierdzają jego spełnianie składając oświadczenie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniający ww. warunek
potwierdzają jego spełnianie składając oświadczenie.
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie
• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
• inne dokumenty
a) aktualny certyfikat FIVB OFFICiAL b) aktualny certyfikat FIVB APPROVED c)
deklaracja zgodności z normą PN-EN 14 904 lub dokument równoważny, d) atest
higieniczny PZH lub dokument równoważny e) raport klasyfikacji reakcji na ogień lub

dokument równoważny, f) certyfikat IHF (Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej). g)
certyfikat EHF (Europejski Związek Piłki Ręcznej). h) certyfikat FIBA - poziom II
(Europejski Związek Piłki Koszykowej).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Imienna autoryzacja producenta wykładziny w przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem
przedmiotu zamówienia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów (o czym mowa w uwagach do pkt. 8 SIWZ) na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku kiedy takie zobowiązanie występuje.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.csir.pl (zakładka bip)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Sportu i
Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29,41-300 Dąbrowa Górnicza.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul.
Konopnickiej 29,41-300 Dąbrowa Górnicza.
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

