
Poniec, dnia 14.01.2015r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

dot.: Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu - wykonanie boiska do 
Jorkyball i kortu do squasha 
Nr sprawy ZPI 271.03. 2015 
  
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  
Nazwa Zamawiającego  Gmina Poniec 

zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Budowa Hali 
Widowiskowo – Sportowej w Poniecu - wykonanie boiska do Jorkyball i kortu do squash. 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego              Gmina Poniec 
Adres zamawiającego  Ul. Rynek 24 
Kod Miejscowość  64-125 Poniec 
Telefon:  65 5731 433 
Faks:  65 5733 983 
adres strony internetowej  www.poniec.pl. 
adres poczty elektronicznej  inwestycje@poniec.pl 
Godziny urzędowania: 7-15 
 
II. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
 www.poniec.pl  
   
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie 
zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest 
bezpłatne. 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych: 

Budowa Hali Widowiskowo –Sportowej w Poniecu ul. Szkolna – wykonanie boiska do 
Jorkyball i kortu do squasha 
Szczegółowy zakres , ilości, oraz opis parametrów : 

 
kort do squasha SYSTEM 40 
 
1.Każdy element kortu squasha musi posiadać certyfikat WSF (World Squash 
Federation)  
 



2.Panelowe ściany boczna, tylna i frontowa kortu muszą być połączone punktowo 
metalowymi kotwami na dystans ze ścianami budynku. Niedopuszczalne jest 
mocowanie paneli ściennych do ściany budynku za pomocą stelaża (drewnianego, 
metalowego lub innego typu).  
 
3.Do budowy ściany frontowej kortu należy zastosować 3 panele o długości nie 
mniejszej niż 640cm i grubości maksymalnej 19mm. 
  
4.Przestrzeń między panelami ścian bocznej, tylnej i frontowej kortu, a ścianami 
budynku musi być wypełniona suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 1-4mm w ilości, 
co najmniej1400 kg . ściana boczna i frontowa, oraz co najmniej 800 kg ściana tylna.  
 
5.Ściany frontowa, tylna i boczna kortu nie mogą po montażu posiadać widocznych fug 
między panelami, muszą gwarantować jednakowe zachowanie piłki przy odbiciu, muszą 
być odporne na uderzenie piłki i rakiety, muszą posiadać możliwość zmywania śladów 
pozostawionych przez piłkę. 
 
6.Podłoga sportowa w korcie musi posiadać certyfikat WSF i wys. 7cm. Panele 
wierzchnie muszą umożliwiać wchłanianie potu i muszą posiadać specjalny szlif 
przeznaczony dla podłóg squash. Panele wierzchnie w kolorze jasnym muszą być 
fabrycznie głęboko impregnowane i odporne na działanie promieniowania UV. Szpary 
dylatacyjne pomiędzy podłogą sportową, a ścianami bocznymi pomieszczenia należy 
wykonać pod panelami ścian bocznych tak, aby nie były widoczne dla użytkowników 
kortu. 
 
Podłoga sportowa – całkowita wysokość 70mm. Poszczególne warstwy: 
a)folia PU 
b)podkładki wyrównujące 
c)poduszki amortyzujące (granulat gumowy) wys. 18mm 
d)legary wzdłużne jodła wymiary: 4000 x 95 x 15mm 
e)ślepa podłoga jodła wymiary: 4000 x 95 x 15mm 
f)folia PU 
g)parkiet jesion (czterokrotnie klejone panele głęboko impregnowane odporne na 
promienie UV, posiadające szlif przeznaczony do gry w squash) wymiary: 2.200 x 139 x 
15,6mm 
 
7.Prawa ściana boczna kortu musi być wykonana w technologii „one way vision” z 
bezpiecznego szkła SEKURIT o grubości 12mm. 
 
8.Zamek drzwi wejściowych kortu nie może posiadać mechanizmu sprężynowego. 
 
9.Linie autu na ścianie frontowej, na ścianie tylnej i na lewej ścianie bocznej kortu 
muszą być wykonane z aluminiowych wklęsłych profili gwarantujących łatwą ocenę 
trafienia piłki w aut.  
 
10.Dolna blacha autu TIN musi być wykonana z aluminium i musi posiadać możliwość 
regulowania wysokości w zakresie 430mm-480mm i nie może posiadać szczeliny 



między podłogą sportową, w której mogłaby pozostawać piłka podczas gry. TIN musi 
posiadać certyfikat WSF (Word Squash Federation) 
 
Boisko do Jorkyball 
 
1.Boisko do Jorkyball musi posiadać wymiary wewnętrzne: długość – 980cm, szerokość 
– 480cm, wysokość – 270cm.  
 
2.Panelowe ściany boiska muszą być połączone punktowo metalowymi kotwami na 
dystans ze ścianami budynku. Niedopuszczalne jest mocowanie paneli ściennych do 
ściany budynku za pomocą stelaża (drewnianego, metalowego lub innego typu stelaża).  
 
3.Do budowy ścian panelowych należy zastosować elementy o maksymalnej grubości 
19mm i minimalnej gęstości 700kg/m3 Całkowita grubość konstrukcji ścian panelowych 
wynosi 40mm.   
  
4.Przestrzeń między panelami ścian boiska, a ścianami budynku musi być wypełniona 
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 1-4mm w ilości, co najmniej1200 kg . ściana 
długa i co najmniej 500 kg ściana krótka.  
 
5.Ściany panelowe boiska nie mogą po montażu posiadać widocznych fug między 
panelami, muszą gwarantować jednakowe zachowanie piłki przy odbiciu, muszą być 
odporne na uderzenie piłki. 
 
6.Nawierzchnię podłogi boiska należy wykonać ze sztucznej trawy  
 
7.Szklane ściany boiska muszą być wykonane z bezpiecznego szkła SEKURIT o 
grubości 12mm. 
 
8.Zamek drzwi wejściowych nie może posiadać mechanizmu sprężynowego i musi 
licować się z powierzchnią wewnętrzną ściany boiska. 
 
9.Bramki o wymiarach 110cm x 110cm muszą licować się od wewnątrz z krótkimi 
ścianami boiska. 
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
45.21.22.00-8 
45.21.22.21-1 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
 30 kwietnia 2015r 
 
 



VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

      
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -opis wymagań w zakresie sytuacji 
ekonomicznej. Dysponowanie środkami do wykonania zadania. 
  

 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 
 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego 
- spełnia/niespełna. 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,- zł 
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
Lp. Nazwa kryterium Waga 

1 cena 100 

 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 29 stycznia 2015r.do godz. 11 :00 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Miejski 
ul. Rynek 24 
64-125 Poniec 
Pokój nr 3 (sekretariat) 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia: : 29 stycznia 2015r.o godz. 11 :15 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Miejski 
ul, Rynek 24 
64-125 Poniec 
Pokój  nr 7 



                      
XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy  
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego  
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
 
nie dotyczy 
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
 
nie dotyczy 
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: 
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                         
nr  8562-2015  Data zamieszczenia 14.01.2015r. 
 
 
 
 

 


