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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
Katowice
40-037
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Artur Adamiok, Michał Sachs, Andrzej
Bilnik, Marcin Szymczyk
Tel.:  +48 322078570
E-mail: zamowienia@slaskie.pl 
Faks:  +48 322078578
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaskie.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą
towarzyszącą na Stadionie Śląskim
Numer referencyjny: OP-ZP.272.1.00060.2016.AA

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@slaskie.pl
www.slaskie.pl
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
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Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym
wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Śląskim w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz
niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a)wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią wraz z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji
b)wykonanie murawy hybrydowej boiska piłkarskiego przystosowanej do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych
c)wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnych do wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na Stadionie
Śląskim
d)uzyskanie certyfikatów/świadectw organizacji sportowych tj. FIFA/UEFA/PZPN, PZLA, IAAF dla areny głównej
i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych, ww. organizacji
sportowych, upoważniających do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw
krajowych oraz rangi mistrzostw Europy/Świata

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 234 260.70 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45212200
45262300
45111300
45233200
45342000
37415000
37451000
45231000
45112720
45330000
45100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo Śląskie, Stadion Śląski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowe wykonanie areny lekkoatletycznej wraz z niezbędnym
wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą na Stadionie Śląskim w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz
niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
2. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
a) wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią wraz z elementami dla wszystkich koniecznych konkurencji;
b) wykonanie murawy hybrydowej boiska piłkarskiego przystosowanej do obsługi dyscyplin lekkoatletycznych;
c) wykonanie innych robót towarzyszących niezbędnych do wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na Stadionie
Śląskim;
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d) uzyskanie certyfikatów/świadectw organizacji sportowych tj. FIFA/UEFA/PZPN, PZLA, IAAF dla areny głównej
i całego obiektu Stadion Śląski w najwyższych klasach i kategoriach obiektów sportowych, ww. organizacji
sportowych, upoważniających do przeprowadzenia zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych rangi mistrzostw
krajowych oraz rangi mistrzostw Europy/Świata.
3. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z postanowieniami SIWZ, postanowieniami umowy
stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ, dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ, obowiązującymi
przepisami prawa, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: funkcjonalność / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 234 260.70 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/06/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tj. ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.
5 000 000,00 zł.
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane
w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty
podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończył co najmniej:
a)minimum 3 roboty na obiektach sportowych odkrytych (narażonych na działanie warunków atmosferycznych)
w zakresie wykonania bieżni lekkoatletycznej (min.8 torowej 400m oraz prostej min.8 torów z pełnym
programem lekkoatletycznym (skocznie,rzutnie,rozbiegi)) z zastosowaniem nawierzchni, która zezwala na
uzyskanie certyfikatu IAAF Class 1,wraz z podbudową i odwodnieniem,poparte uzyskaniem dla każdej z robót
świadectwa IAAF i PZLA lub innego narodowego związku lekkoatletycznego i IAAF,
i
b)minimum 3 roboty na obiektach sportowych odkrytych (narażonych na działanie warunków atmosferycznych)
w zakresie wykonania murawy na całej płycie boiska z trawą hybrydową wraz z podbudową,systemem
drenażowym i odwodnieniem poparte uzyskaniem dla każdej z robót świadectwa/certyfikatu UEFA/FIFA i PZPN
lub innego narodowego związku piłki nożnej i UEFA/FIFA, o łącznej wartości dla każdej a)+b) co najmniej
6000000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna spełnienie warunku dla każdej z robót,jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał na jednym
obiekcie sportowym komplet wymaganych robót (murawa i bieżnia lekkoatletyczna) lub na dwóch obiektach
osobno bieżnia i murawa.
W każdym przypadku wartość łączna dla każdej z wymaganych robót co najmniej 6000000,00 zł brutto.
2)skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby,w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi,posiadające kwalifikacje zawodowe,uprawnienia,doświadczenie i wykształcenie niezbędne do
wykonania zamówienia publicznego:
a)minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia,tj.uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r.-Prawo budowlane (t.j.:Dz.U.2016 poz.290 z
późn zm),która posiada doświadczenie w prowadzeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej jednej inwestycji na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie
posiadanych uprawnień, obejmującej budowę obiektów sportowych.
b)minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia,tj.
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych,gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r-Prawo budowlane (t.j.:Dz.U.2016 poz.290 z późn zm),która posiada
doświadczenie w prowadzeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej
jednej inwestycji na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie posiadanych uprawnień,
obejmującej budowę obiektów sportowych.
c)minimum jedna osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia,tj.
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r-Prawo budowlane (t.j.:Dz.U.2016 poz.290 z późn zm),która
posiada doświadczenie w prowadzeniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
co najmniej jednej inwestycji na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie posiadanych
uprawnień,obejmującej budowę obiektów sportowych.
Uwaga:Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji poszczególnych osób w zależności od posiadanych
kwalifikacji zawodowych,uprawnień,doświadczenia i wykształcenia.
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Zamawiający informuje,że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej,jeżeli wartości zostaną podane
w walutach innych niż zł,Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł przyjmie średni kurs zł do tej waluty
podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 12:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2016
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy Ligonia 46 (pok. 612)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.W zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1.3) Zamawiający informuje,iż:
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Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe-Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień, kwalifikacji
zawodowych,np.uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7.7.1994r. –
Prawo budowlane (t.j.:Dz.U. 2016 poz.290 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11.9.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014 poz.1278),rozumie
przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, kwalifikacje zawodowe wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej,Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)–stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 poz.65).
Zgodnie z art.20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (t.j.:Dz.U.2014 poz.1946 z późn.zm.) „Obywatel państwa członkowskiego
posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem
działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do
świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z
dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz.65) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa”
2.Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie 200000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych);
a)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Województwa Śląskiego w Bank Polska Kasa Opieki S.A. I
Oddział w Katowicach, ul. Chorzowska 1, 40-121 Katowice, nr 37124062921111001050638458
tytuł przelewu: Wadium w postępowaniu nr OP-ZP.272.1.00060.2016.AA
2)w 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 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015r. poz.978 i
1240)
b)W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oryginał poręczenia lub gwarancji w osobnej kopercie opisanej:Wadium w postępowaniu nr OP-
ZP.272.1.00060.2016.AA w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w
Katowicach przy ul. Ligonia 46,pok.164
c)Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert
d)Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp
3.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.24 ust.5 ustawy Pzp w zakresie pkt
1)-2) oraz pkt 4)–7)
4.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp
5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia znajduje się w dokumentach zamówienia-SIWZ
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6.Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego znajduje się w dokumentach zamówienia-SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2016
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