
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:

www.chelmsl.pl

Chełm Śląski: dostawa i montaż syntetycznego lodowiska

Numer ogłoszenia: 208631 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski , ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, 

tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.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 i montaż syntetycznego 

lodowiska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia publicznego jest dostawa i montaż syntetycznego lodowiska w Chełmie Śl. na ul. 

Owocowej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. lodowisko o powierzchni 

łyżwiarskiej przeznaczonej do każdej formy jazdy na łyżwach, umożliwiającej płynną jazdę, jak na 

tradycyjnym lodzie, zbudowanej z paneli syntetycznych wykonanych z tworzywa sztucznego PEHD 

500; b. tafla lodowiska o wymiarach: i. minimum szer: 9m/dł:19m, ii. maksimum: szer: 10m/dł:21m, 

c. całkowita powierzchnia wraz z bandami: i. minimum szer: 10m/dł:20m, ii. maksimum: szer: 

11m/dł:22m, d. grubość paneli: minimum 20 mm, e. panele fabrycznie nowe przeznaczone do 

dwustronnego użycia, o jednorodnej budowie bez naprężeń materiałowych, odkształceń, uskoków, 

falowania, każdy panel oznaczony własnym numerem seryjnym; f. panele muszą być całkowicie 

samosmarowalne przez cały okres użytkowania, wyklucza się stosowanie jakichkolwiek środków 

zwiększających ślizgalność, g. panele muszą być łączone za pomocą systemu pióro i wpust 

http://www.chelmsl.pl/


dodatkowo wzmocnionymi kołkami wykonanymi w tego samego materiału co panele, h. panele 

muszą być odporne na panujące w Polsce warunki atmosferyczne: temperatury -40oC/80oC, 

odporne na promieniowanie UV; i. panele muszą być przeznaczone do użytku wewnątrz i na 

zewnątrz, nawet na lekko nierównej powierzchni; j. Zamawiający żąda gwarancji min. 10 letniej na 

realizację przedmiotu zamówienia; k. lodowiska w trakcie użytkowania nie może wymagać żadnych 

dodatkowych zabiegów technologicznych (np. heblowanie, itp.), a konserwacja może polegać 

jedynie na utrzymaniu czystości przy użyciu wody i detergentów o neutralnym pH oraz czyszczenia 

polerką (szorowarką) bądź innym podobnym urządzeniem, wyklucza się używanie na powierzchni 

paneli dodatkowych środków zwiększających ślizgalność; l. dla ochrony płóz łyżew należy 

zaopatrzyć lodowisko w chodnik gumowy o grubości min. 5 mm z przetwarzalnego kauczuku, który 

będzie rozłożony przed bramkami wejściowymi na lodowisko; m. wolnostojący, zadaszony, 

zamykany obiekt służący do przechowywania (na specjalnych regałach) i wydawania (przez 

specjalnie zaprojektowane okno) 160 par łyżew wykonany z drewna, w obiekcie tym należy 

zapewnić również miejsce do ostrzenia łyżew na urządzeniu ostrzącym, n. urządzenie ostrzące 

musi zapewniać automatyczne ostrzenie łyżew wraz z systemem wciągania opiłków; o. 160 par 

łyżew typu hokejowego, z numeracją oznaczoną z tyłu buta, z wkładką wewnętrzną zdejmowalną z 

gąbki nadającej się do prania, but z szybkimi zapięciami; p. bandy proste, narożne i z wejściem o 

wysokości ok. 1,18m po instalacji ok. 1,21m z systemem wzmocnień, rama aluminiowa, wnętrze 

wypełnione transparentnym poliwęglanem, bandy narożne R=1. 3. Prace montażowe powinny być 

tak skoordynowane i prowadzone aby nie stanowiły utrudnień dla osób korzystających z terenów 

przyległych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże się wiedzą i 

doświadczeniem, w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, poprzez 

wykazanie, że wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia 

potwierdzoną dowodami określającymi, czy dostawa ta została wykonana należycie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie 

na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą wykazu wykonanych dostaw.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu.



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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć:

 wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,  

dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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 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;

 wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  na  zasoby  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami; b. pełnomocnictwo do reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; c. pełnomocnictwo 

określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 

podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy;

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 dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:www.chelmsl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 10.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, Chełm 

śląski.



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


