Namysłów: Dzierżawa sztucznego lodowiska
Numer ogłoszenia: 256820 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul.
Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa sztucznego lodowiska.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg
Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi w zakresie sportu - 92620000-3. Przedmiotem zamówienia
jest dzierżawa lodowiska syntetycznego o całkowitej powierzchni wraz z bandami min. 16x20 m, max.
17x21 m, z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia do 20% powierzchni tafli, t.j.: dostawę tafli
wykonanych z paneli z tworzywa sztucznego, prasowanych, o klasie co najmniej PE 500, grubości
min. 20 mm, o jednorodnej budowie, przeznaczonych do dwustronnego użycia oraz wielokrotnego,
szybkiego montażu i demontażu. Z tego względu preferowany wymiar paneli to w przybliżeniu
2000x1000 mm. Panele fabrycznie nowe, całkowicie samosmarowalne, bez konieczności stosowania
jakichkolwiek środków zwiększających ślizgalność przez cały okres użytkowania produktu.
Zamawiający dopuszcza panele używane, samosmarowalne, o okresie eksploatacji nie dłuższym niż
od trzech do sześciu tygodni i rok produkcji nie starszy niż 2014 r. z obowiązkiem udokumentowania).
Panele odporne na panujące w Polsce warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, temperaturę od
-40°C do +80°C, nietoksyczne i przeznaczone do recyklingu, przeznaczone do użytku wewnątrz i na
zewnątrz. Panele muszą mieć min. 10-letnią gwarancję producenta. Panele w trakcie użytkowania nie
mogą wymagać żadnych dodatkowych zabiegów technologicznych typu np. heblowanie czy
smarowanie. Sposób łączenia paneli powinien umożliwić ich instalację na lekko nierównej
powierzchni, zapobiegać rozchodzeniu się płyt, powstawaniu szczelin i utrzymać jednolitą
powierzchnię tafli. W związku z powyższym wyklucza się zastosowanie łączenia typu puzzle i za
pomocą obcego pióra. Zamawiający preferuje system łączenia paneli typu pióro i wpust wzmocniony
kołkami wykonanymi z tego samego materiału, co panele; dostawę fabrycznie nowych band
lodowiska rekreacyjnego o wysokości 1200 mm wykonanych na konstrukcji aluminiowej,
zabezpieczonej przed utlenieniem, w jednolitej kolorystyce. Wypełnienie band z płyt przezroczystego

materiału budowlanego z tworzywa sztucznego o grubości min. 5mm, odpornego na warunki
atmosferyczne panujące w Polsce, odporne na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne, środki
chemiczne, zabezpieczone przed promieniowaniem UV. Poszczególne moduły skręcane za pomocą
wkrętów. Montaż band umożliwiający prześwit nad płytą lodowiska umożliwiającą odprowadzenie
wody z tafli. Listwa okopowa wzmocniona i zabezpieczona przed uderzeniami łyżew. Listwa
poręczowa z zaokrąglonymi brzegami. Wzmocnienie band za pomocą wsporników usztywniających
ze stali ocynkowanej, mocowane do podłoża od zewnątrz lodowiska w miejscu łączenia modułów. np.
poprzez słupki podporowe. Elementy wzmocnienia i usztywnienia nie powinny nachodzić na
transparentne wypełnienie i powinny umożliwić pełną widoczność. Bandy narożne wykonane z
promieniem gięcia R=1m. Bandy wyposażone w 2 bramki wejście/wyjście otwierane na zewnątrz o
szerokości min. 0,9m; przygotowanie gruntu, montaż oraz demontaż lodowiska zostanie
przeprowadzony przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego; dostawę gumowego chodnika do
chodzenia na łyżwach wykonanego z przetwarzalnego kauczuku, grubość min. 5mm, rozłożony przed
wejściem na lodowisko, szerokość min. 1,25 m - 3 szt.; dostawę łyżew typu hokejowego, z oznaczoną
numeracją z tyłu buta, wkładka wewnętrzna z gąbki, wyjmowana, przeznaczona do prania, but z
szybkimi zapięciami, pełna rozmiarówka (25-47), 160 par: rozmiar 25 - 2 szt., rozmiar 26 - 2 szt.,
rozmiar 27 - 3 szt., rozmiar 28 - 3 szt., rozmiar 29 - 5 szt., rozmiar 30 - 8 szt., rozmiar 31 - 9 szt.,
rozmiar 32 - 11 szt., rozmiar 33 - 11 szt., rozmiar 34 - 11 szt., rozmiar 35 - 11 szt., rozmiar 36 - 11
szt., rozmiar 37 - 11 szt., rozmiar 38 - 11 szt., rozmiar 39 - 10 szt., rozmiar 40 - 8 szt., rozmiar 41 - 8
szt., rozmiar 42 - 8 szt., rozmiar 43 - 6 szt., rozmiar 44 - 4 szt., rozmiar 45 - 3 szt., rozmiar 46 - 2 szt.,
rozmiar 47 - 2 szt.; dostawę ostrzałki automatycznej, z systemem wciągania opiłków - 1 szt.; dostawę
urządzenia typu szorowarka, do czyszczenia tafli, ze zbiornikami na czystą i brudną wodę, filcowymi
tarczami, sterowanie podawaniem wody wraz ze środkiem myjącym za pomocą elektrozaworu - 1
szt.; dostawę sprzętu sportowego - bramki hokejowe - 2 szt., kije hokejowe drewniane - 12 szt.,
zestaw ochraniaczy - 25 szt., kaski ochronne - 25 szt., pomoce łyżwiarskie ułatwiające jazdę na
łyżwach dla dzieci: typu Miś - 2 szt., typu Pingwin - 2 szt., chodziki z siedziskiem - 4 szt.; dostawę
regałów na łyżwy - wykonane ze stali ocynkowanej, ze specjalnymi uchwytami ułatwiającymi ich
przechowywanie, każdy regał na ok. 40 par łyżew. Wysokość max. 1,60m, długość max. 1,50m,
szerokość max. 0,75m, - 4 szt.; wykonanie instalacji oświetlenia i nagłośnienia (reflektory miksujące
kolorowe z opcją synchronizacji z dźwiękiem i zdalnego sterowania - 4 szt., kolumny głośnikowe - 4
szt. ze stelażem, mikrofon - 1 szt., podwójny odtwarzacz płyt CD i mp3 - 1 szt., wzmacniacz mocy - 1
szt., kontroler oświetlenia - 1 szt.); zorganizowanie 15 minutowego pokazu łyżwiarstwa figurowego
solo i w duecie w wykonaniu profesjonalnych łyżwiarzy na otwarcie lodowiska; nadzór w zakresie
montażu i demontażu w każdym sezonie; serwisowanie i magazynowanie przedmiotu umowy po
każdym sezonie. Po upływie terminu realizacji zamówienia, przedmiot umowy przechodzi na
własność Zamawiającego bez dodatkowych opłat, z czego zostanie spisany protokół zdawczoodbiorczy oraz zostaną przekazane wszelkie dokumenty związane z przedmiotem umowy oraz
dokumenty gwarancyjne.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.62.00.00-3.
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: Zakończenie: 31.05.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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:
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;
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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Gwarancja na panele - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy: I. Wykonawca może: 1) powierzyć realizację
części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia
podwykonawcom, 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 3)
wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 4) zrezygnować z
podwykonawstwa. II. Zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. III. Zmian terminu realizacji zamówienia,
gdyby wykonanie umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.namyslow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26
lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski
w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12.
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

