OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel. 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
budowę lodowiska stałego „BIAŁY ORLIK” w Namysłowie
(kod CPV 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
45212211-8 - Roboty budowlane w zakresie lodowisk,
44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne)

1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - 71000000-8
Roboty budowlane w zakresie lodowisk - 45212211-8
Budynki modułowe i przenośne - 44211100-3.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zakres I - zaprojektowanie i budowa lodowiska stałego o wymiarach tafli lodu 20x20 metrów:
− płyta mrożeniowa betonowa bezdylatacyjna, monolityczna, zbrojona (wraz z odwodnieniem
i kolektorem) o całkowitej grubości ok. 12 cm. Wolne przestrzenie pomiędzy orurowaniem
chłodzącym należy wypełnić betonem C25/30 (B30) o klasie wodoszczelności W6 z dodatkami
przeciwskurczowymi. Orurowanie chłodzące z rur polietylenowych PE80 25x2,3 mm z kolektorem
należy ułożyć w rozstawie co 100 mm, umieszczone pomiędzy zbrojeniem dolnym i górnym
z siatki z pręta żebrowego Ø 8 mm, oczka 100x100 mm. Wokół płyty należy ułożyć wieniec
obwodowy z pręta żebrowego Ø10 między zbrojeniem płyty na podłożu izolowanym płytami
styropianowymi (styropian twardy EPS 200 FS30) oraz warstwie poślizgowej – folia 0,2 mm,
przesypka grafitowa, folia 0,5 mm. Podbudowę pod płytę mrożeniową należy wykonać w sposób
zapewniający jej właściwą eksploatację. Instalację mrożeniową należy połączyć z urządzeniem
schładzającym płytę lodowiska. Rurociągi od kolektorów do urządzenia chłodniczego należy
wykonać z rur PE80 o średnicy φz 160x9,5 izolowanych, grubość izolacji 32 mm. Kolektory należy
zaizolować matami grubości 32 mm. Wykonana instalacja chłodnicza lodowiska musi być
dostosowana do prędkości przepływu czynnika chłodzącego tak, aby osiągnąć maksymalne
parametry oddawania chłodu do płyty lodowiska. Kolektor ułożyć w kanale żelbetowym
z odwodnieniem, przykrytym oraz zabezpieczonym przed dewastacją. Między płytą lodowiska
a obejściem płyty – dylatacja ze styropianu grubości 20 mm,
− agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej właściwej dla projektowanej płyty co najmniej
120 kW (-11/-80C temp. otoczenia + 10oC) dla glikolu etylowego w ilości oraz parametrach
niezbędnych do napełnienia instalacji mrożeniowej oraz zapewniającej prawidłową eksploatację
obiektu. Agregat musi być wyposażony w tablicę rozdzielczą (obserwowane i sterowane wartości:
wyjściowa/wejściowa temperatura schładzanej cieczy, zabezpieczenie przepływu glikolu przez
chłodnicę, temp. kondensacyjna, obciążenie systemu, wartości eksploatacyjne),
− urządzenia lodowiska należy podpiąć do przyłącza elektrycznego. Należy uruchomić agregat
i zamrozić płytę lodowiska do uzyskania grubości warstwy lodu umożliwiającą eksploatację,
− zakup i montaż polietylenowych rekreacyjnych band lodowiska, z listwą poręczową
i okopową. Bandy muszą być wyposażone w bramę wjazdową dla rolby oraz minimum 2 furtki
dla łyżwiarzy. Brama wjazdowa oraz furtki w bandach powinny otwierać się na zewnątrz tafli

lodowej. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, wyłożona polietylenem w kolorze
białym, stabilizowanym przeciw promieniowaniu UV, grubość od 8 do 10 mm. Wysokość bandy
około 1.2 m, przytwierdzane na stałe do podłoża. Bandy złożone z segmentów umożliwiających ich
całkowity demontaż oraz magazynowanie,
− wykonanie oświetlenia płyty lodowiska z minimum czterech masztów z meta halogenami
(2x250Wat na każdym),
− zakup i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych o łącznej powierzchni
ok. 120 m2 gwarantujące bezpieczne korzystanie z obiektu.
2) Zakres II – dostawa 2 kontenerów i garażu dla rolby:
− kontener socjalny 2 szt., pierwszy kontener z przeznaczeniem na szatnię oraz wypożyczalnię, drugi
kontener z przeznaczeniem na agregat chłodniczy. Kontenery muszą być wyposażone w instalację
oświetleniową i grzewczą (grzejnik o mocy 2 kW w każdym pomieszczeniu), kontenery
o wymiarach około (dł. x szer. x wys.) 6,2x2,5x3,0m,
− garaż kontenerowy dla rolby – masywna rama profili stalowych z narożnikami kontenerowymi,
zagłębiona zewnętrza wtyczka CEE, elementy ścienne wyłożone od zewnątrz ocynkowaną blachą
profilowaną, izolacja cieplna i akustyczna dostosowana do ogrzewania. Kontenery wyposażone
w instalację oświetleniową i grzewczą (grzejnik o mocy 2 kW), kontener o wymiarach około
(dł. x szer. x wys.) 6,2x2,5x3,0m.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może mieć miejsce w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten ma
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez Koordynatora ze strony
Zamawiającego.
Płyta betonowa lodowiska zostanie zlokalizowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni przyłącze elektryczne o mocy gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie
lodowiska. Zamawiający zapewni ujęcie wody o odpowiedniej wydajności. Zamawiający uzyska
pozwolenie na budowę.
Wykonawca udzieli na przedmiotowe zadanie bezpłatnej minimum 36 miesięcznej gwarancji liczonej
od daty odbioru inwestycji. W okresie trwania gwarancji koszty przeglądów i napraw spoczywają
na Wykonawcy. Wykonawca będzie dokonywał napraw i usuwał awarie w czasie nie dłuższym
niż 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga
dokonywania przeglądów w okresie gwarancji przynajmniej 2 razy w trakcie trwania sezonu oraz raz
przed jego rozpoczęciem.
Instalacja mrożeniowa wraz z instalacją towarzyszącą muszą zapewnić utrzymanie tafli lodowej
o właściwościach nie gorszych jak w warunkach zimowych z uwzględnieniem występowania
temperatur dobowych +100C przy rozproszonym promieniowaniu słonecznym.
Wykonawca przeszkoli obsługę lodowiska. Wybudowane lodowisko musi być całkowicie zgodne
z obowiązującymi wymogami BHP i PPOŻ.
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
− część I - zaprojektowanie i budowa lodowiska stałego o wymiarach tafli lodu 20x20 metrów,
− część II - dostawa 2 kontenerów i garażu dla rolby.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 22.12.2010 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
− 9.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) na część I – zaprojektowanie
i budowa lodowiska stałego o wymiarach tafli lodu 20x20 metrów;
− 1.600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100) na część II – dostawa
2 kontenerów i garażu dla rolby.
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Wiedza i doświadczenie: Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej trzech robót
podobnych do przedmiotu zamówienia (za roboty podobne uznaje się roboty budowlane,
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. robotę polegającą na wykonaniu co najmniej 3 bezdylatacyjnych płyt lodowiska

o pow. min 600 m2) - do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument
potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone – zakres I. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych
warunków na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie)
dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
11.4 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:
11.4.1 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 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
11.4.2 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
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 11.4.2.
11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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.
11.5 Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może mieć miejsce w przypadku wystąpienia
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, pod warunkiem, że fakt ten
ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i został potwierdzony przez Koordynatora ze strony
Zamawiającego.

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł).
17. Termin składania ofert: 18.11.2010 godzina 09:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
21. Nie przewiduje się unieważnienia 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.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 02.11.2010 r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.

