
Cieszyn: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni pu blicznej 

osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury  Osiedlowego 

Centrum Kultury i Rekreacji Budowa boiska wielofunk cyjnego o 

nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie d z.5/35 obr 38 

Budowa placu zabaw z nawierzchni ą piaszczyst ą i gumowa wraz z 

ogrodzeniem ul. Bro żka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38 Budowa 

Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38  

Numer ogłoszenia: 441968 - 2013; data zamieszczenia : 30.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka" , ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, 

woj. śląskie, tel. 33 8520 218, faks 33 8520 077. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.smcieszynianka.org.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: spółdzielczośc mieszkaniowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni 

publicznej osiedla Podgórze w Cieszynie -rozwój infrastruktury Osiedlowego Centrum Kultury i 

Rekreacji Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie 

dz.5/35 obr 38 Budowa placu zabaw z nawierzchnią piaszczystą i gumowa wraz z ogrodzeniem ul. 

Brożka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38 Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budowa boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej ul. Popiołka w Cieszynie o powierzchni 651,6m2 

obejmująca: - Boisko kort tenisowy o wymiarach (pole gry 23,77m x 10,97m)+ wybieg końcowy min 

5,50 m za liniami końcowymi oraz wybieg min 3,05 m za liniami bocznymi. - Boisko do piłki siatkowej o 

wymiarach (pole gry 18,00m x 9,00 m) + pas wolny 2,0 m Budowa placu zabaw z nawierzchnią 

piaszczystą i gumowa wraz z ogrodzeniem ul. Brożka 2-10 w Cieszynie dz.5/64 obr 38 o powierzchni 

207,50 m2 z 5 urządzeniami zabawowymi:Platforma obrotowa,Huśtawka typowa,Małpie 

drzewo,Królicza nora, huśtawka ważka Budowa Siłowni Terenowej ul. Morcinka działka 5/72 obr 38 w 

Cieszynie o powierzchni 59,67m2 z 6 urządzeniami do ćwiczeń ruchowych na wolnym 

powietrzu:krzesło do wyciskania, treneż nóg, narciarz, rowerek z młynkiem ręcznym, wioślarz ,orbitek. 

Wszystkie urządzenia po jednej sztuce.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.22.00-4. 



II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.05.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  13.000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy) 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-załącznik 

nr 2 do SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o na podstawie WYKAU DWÓCH WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ wykonanych w ciągu 

ostatnich pięciu lat w zakresie budowy boisk sportowych,placów zabaw zgodnie z 

załącznikiem nr 6 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-załącznik 

nr 2 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o kierownicy robót z uprawnieniami budowlanymi specjalności drogi oraz konstrukcyjno-

budowlanej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-załącznik 

nr 2 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży 

przedło żyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 



• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 

że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://www.smcieszynianka.org.pl/ zakladka Przetargi i Konkursy Ofert 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  

http://www.smcieszynianka.org.pl/ zakladka Przetargi i Konkursy Ofert. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

26.11.2013 godzina 10:00, miejsce: ul. Hajduka 17 43-400 Cieszyn. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Projekt zgłoszony do konkursu nr 06.02.02-101/10 Poddziałanie 

6.2.2.Rewitalizacja- małe miasta Priorytet VI Zrównoważony Rozwój Miast w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 


