
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa  i  montaż  bandy  pneumatycznej  na  stadion  sportowy  w  Poznaniu  przy  ul.
Warmińskiej 1

Data publikacji ogłoszenia w BZP  16.02.2016 r. pod nr 33974-2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy 
Zakład Budżetowy, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8357901,
faks 61 8334651.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.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 bandy 
pneumatycznej na stadion sportowy w Poznaniu przy ul. Warmińskiej 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
obejmuje  dostarczenie  i  montaż  bandy  pneumatycznej  na  stadion  sportowy  w  Poznaniu  przy  ul.
Warmińskiej  1,  w  terminie  nie  później  niż  do  dnia  30  marca  2016r.,  składającej  się  z  jednakowych
segmentów o wymiarach: - wysokość 1.2 m, - szerokość od 78 do 85 cm, - długość powyżej 5 m Ilość i
wielkość  modułów  winna  być  dostosowana  do  warunków  w/w  obiektu  z uwzględnieniem  bramy
dwuskrzydłowej (do wyjazdu zawodników na tor i sprzętu ok 4,8 mb) - łącznie około 260 mb. Przedmiot
zamówienia obejmuje również: - bandy końcowe boczne - 4 sztuki, - pokrowiec, PVC 2 m szeroki na
treningi i ochronę przed złymi warunkami pogodowymi, - dmuchawy elektryczne (wentylatory) - ilość
uzależniona  od  potrzeby  około  5-6  sztuk,  -  zestaw  elementów  do  montażu,  -  zestaw  serwisowo  -
naprawczy,  -  osłona  maszyny  startowej  -  minimum  6  elementów  zapasowych  z  uwzględnieniem
segmentów standardowych,  bramowych  oraz  z  przyłączem dla  dmuchaw.  Banda  musi  być  fabrycznie
nowa,  nieużywana,  rok  produkcji  2016  Banda  pneumatyczna  musi  posiadać  homologację  FIM
(Międzynarodowa Federacja Motocyklowa) typu A+ . Dokument homologacji musi zostać dołączony do
oferty i  dostarczony wraz z  bandą.  Banda pneumatyczna musi  być  wyprodukowana z  materiału PVC
ognioodpornego,  w  standardowym  kolorze  (nie  może  to  być  materiał  malowany).  Zakładka  łącząca
elementy (segmenty) bandy pneumatycznej musi mieć szerokość 20 cm i posiadać 20 centymetrowy rzep
na całej  wysokości  elementu (segmentu).  Ponadto musi  być możliwość mocowania na rzepy banerów
reklamowych  o wysokości  0,95  cm.  KickBoard  bandy pneumatycznej  na  stadion  żużlowy musi  mieć
minimum  30  cm  wysokości  i  być  wyprodukowany  z  gumowego  materiału.  KickBoard  winien  być
w kolorze kontrastującym z nawierzchnią toru. Zamawiający wymaga udzielenia na oferowany przedmiot
zamówienia  5-letniego  okresu  rękojmi  i  gwarancji,  licząc  od  dnia  podpisania  protokołu  zdawczo  -
odbiorczego.

II.1.5)   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.83.00-1.

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: 
30.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: 
trzytysiącezłotych ).

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

• Nie dotyczy 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż 
zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 
dwie dostawy band pneumatycznych na tor żużlowy 

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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; 

• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę



w wykazie  lub złożenia  poświadczeń,  w tym informacja  o dostawach lub usługach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca zobowiązany jest wymienić
w  wykazie  dostaw,  jedynie  dostawy  wystarczające  do  potwierdzenia  spełniania
warunku udziału w postępowaniu tak należy rozumieć pojęcie (główne dostawy), wraz
z  załączeniem dowodów,  czy zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie.  W
przypadku  dostawy  wykonywanej  (tj.  rozpoczętej,  a  nie  zakończonej)  na  poczet
wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie jej zrealizowana część.
Tylko wartość tej części może być przez Wykonawcę wskazana na poczet wymaganej,
dla celów wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, łącznej
wartości dostawy.; 

• 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; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
1) Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do siwz. 2) Opis techniczny oferowanej
bandy,  zawierający co  najmniej  wszystkie  parametry  opisane  przez  Zamawiającego
oraz producenta. 3) Dokument homologacji FIM typu A +

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest oprócz oświadczeń
i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo: - 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 (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez
osobę  upoważnioną  do  reprezentacji  tego  podmiotu).  Treść  zobowiązania  powinna  określać  minimum
podmiot który oddaje zasoby do dyspozycji, jakie zasoby zostaną udostępnione oraz sposób udostępnienia
zasobów, a w przypadku wiedzy i  doświadczenia zobowiązanie podmiotu trzeciego do uczestnictwa w
realizacji zamówienia

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 - 96 
• 2. Termin dostawy - 4 

IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http:// www.posir.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 
zamawiającego, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań pok. nr 205.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.02.2014 r. godzina 11:00, miejsce: w sekretariacie zamawiającego, ul. Chwiałkowskiego 34, 
61-553 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze
środków Unii Europejskiej: Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy w okresie 3 lat przed
wszczęciem  postępowania,  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszyli  obowiązki  zawodowe,  w
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  zamawiający jest  w stanie  wykazać  za  pomocą  dowolnych
środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy,
który udowodni,  że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i  kadrowe, które mają zapobiec
zawinionemu i  poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości  oraz naprawił  szkody
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

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

                                                                                                   Zatwierdził:    

                                                                                        DYREKTOR POSiR

                                                                                        Zbigniew Madoński

 Sporządziła: Elżbieta Różowicz                                        



                                                 

                   


