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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polska
Tel.:  +48 322593302/+48 322593303
E-mail: bzp@katowice.eu 
Faks:  +48 327054949
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.eu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Katowice, Wydział Inwestycji
Warszawska 4, pok.364
Katowice
40-006
Polska
Osoba do kontaktów: Sandra Nieszporek
Tel.:  +48 322593601
E-mail: in@katowice.eu 
Faks:  +48 327054922
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.um.katowice.pl
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:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa trzech basenów w dzielnicach Katowic.

mailto:bzp@katowice.eu
http://www.katowice.eu
http://bip.katowice.eu
mailto:in@katowice.eu
http://bip.um.katowice.pl
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Numer referencyjny: BZP.271.1.150.2016

II.1.2) Główny kod CPV
45212212

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa 3 obiektów basenów wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, sieciami, przyłączami
i przełożeniem elementów/obiektów infrastruktury podziemnej. Zakres dla każdej z lokalizacji obejmuje w
szczególności: 1) rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z inwestycją, 2) budowę budynków basenów
o parametrach podanych w SIWZ. 3) wykonanie.podłączenia basenów do miejskiej sieci teleinformatycznej
do najbliższego punktu wskazanego poniżej wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń a także
opracowanie wymaganej dokumentacji jeśli zajdzie taka potrzeba: a) część I- (Szopienice- Burowiec)
podłączenie do ZSH przy ul. Hallera 60, b) Część II– (Brynów) dzierżawa kanalizacji w stronę al. Górnośląskiej,
przejście do kanalizacji miejskiej i położenie światłowodu do budynku UM, c)część III (Ligota Zadole)-
podłączenie do punktu zlokalizowane w Parku Zadole przy amfiteatrze.4) Każdy z zaprojektowanych obiektów
jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym, wolnostojącym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 74 980 994.39 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Basen w dzielnicy Szopienice – Burowiec, , ul. Hallera / ul. Konna,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45111300
45232460
45232410
45233140
45233260
45232452
45223300
45316100
45112710
45342000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Część I - Katowice Szopienice – Burowiec, ul. Hallera / ul. Konna,

II.2.4) Opis zamówienia:
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I. Układ głównych funkcji obiektu - a) Foyer - z foyer dostępny jest sklepik z punktem kawowym, wejścia
do części szatniowej zarówno basenowej jak i gimnastycznej, a także przejście na trybunę basenu
pływackiego. Ponadto dostępne są też szatnia okryć wierzchnich i sanitariaty ogólne w tym również dla
osób niepełnosprawnych, kasy biletowe oraz zaplecze administracyjne obiektu. Pomiędzy częścią sportową
i basenową umożliwiony jest dostęp do trybuny, z której przewidziano wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio
na zewnątrz obiektu. b) Część basenowa - we wschodniej części pawilonu wejściowego znajduje się
strefa zespołu szatniowo – sanitarnego pływalni. Projekt przewiduje szatnię koedukacyjną - 240 szafek
z zespołem 20 przebieralni. Za przebieralniami i szatnią znajdują się męskie i damskie zespoły sanitarne
przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych. c) W hali basenu zaprojektowano nieckę sportową
o wym. 25x16m (6 torową) oraz nieckę pomocniczą, rekreacyjno-pływacką dla potrzeb nauki pływania z
wydzielonym miejscem na rekreację (masaż karku, masaż ścienny, masaż wodno – powietrzny, gejzer
powietrzny, grzybek wodny, ławeczki powietrzne, jacuzzi, brodzik dla najmłodszych, wannę hamowną dla
zjeżdżalni). Zastosowanie dźwigarów z drewna klejonego o nieregularnej geometrii łuku pozwoliło zarówno
na zlokalizowanie trybuny, jak również na zaprojektowanie wewnętrznej wieży umożliwiającej wejście na
wysokość ponad 8m. Zaprojektowano zjeżdżalnię o długości 80m, przebiegającą częściowo na zewnątrz i
częściowo wewnątrz obiektu. Hamownię zlokalizowano wewnątrz jako odrębny systemowy (stanowiący komplet
razem ze zjeżdżalnią) zbiornik z tworzywa sztucznego. W części basenowej umieszczono również zespół
saunarium. d) Część sportowa - w części pawilonu wejściowego zlokalizowano cześć sportową „suchą” obiektu.
W części hali głównej zlokalizowano salę gimnastyczną. Cała część sportowa posiada własną recepcję (punkt
obsługi klientów) z poczekalnią. e) Zaplecze techniczne – przewiduje się częściowe podpiwniczenie obiektu
umożliwiające dostęp do wszystkich niecek basenowych, co jest konieczne ze względów technologicznych, a
także dodatkowo pomieszczenia wentylatorowni zlokalizowanej pod salą gimnastyczną. Ponadto przewiduje
się lokalizację w poziomie podbasenia takich pomieszczeń jak: magazyny chemii basenowej, węzeł CO,
pomieszczenia ruchu elektrycznego, a także w obejściu niecek basenowych zlokalizowane zostały stacje
uzdatniania wody z filtrami, pompami i zbiornikami wyrównawczymi. Do poziomu podbasenia przewiduje
się dostęp zarówno bezpośrednio z zewnątrz obiektu jak również z klatki schodowej wieży zjeżdżalni -
zamknięte dla klienta basenowego. f) Zagospodarowanie terenu, w tym: - przebudowę urządzeń i przekładki
sieci kolidujących, - nową infrastrukturę podziemną, - drogi i ciągi piesze w terenach zielonych, - parkingi, -
ciągi komunikacji pieszej, - zieleń (wycinka i nasadzenie nowych drzew i krzewów), - dostępność dla osób
niepełnosprawnych, - ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe),
- elementy małej architektury, - stojaki rowerowe, - ogrodzenie, - oświetlenie, -. II.Warunki prowadzenia
robót - zgodnie z pkt. 10. 4) SIWZ. III. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób - art. 29 ust.3a ustawy- - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy
wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt 10.10) SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 923 242.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
1) Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
przetargowe w wysokości 625.000 zł dla każdej z części zamówienia, na która wykonawca składa ofertę (tj.
jedna część - 625.000 PLN, dwie części - 1.250.000 PLN, trzy części - 1.875.000 PLN).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Basen w dzielnicy Brynów, ul. Kościuszki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45111300
45232460
45232410
45233140
45233260
45232452
45223300
45316100
45112710
45342000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice - Brynów, ul. Kościuszki

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Układ głównych funkcji obiektu - a) Foyer - z foyer dostępny jest sklepik z punktem kawowym, wejścia
do części szatniowej zarówno basenowej jak i gimnastycznej, a także przejście na trybunę basenu
pływackiego. Ponadto dostępne są też szatnia okryć wierzchnich i sanitariaty ogólne w tym również dla
osób niepełnosprawnych, kasy biletowe oraz zaplecze administracyjne obiektu. Pomiędzy częścią sportową
i basenową umożliwiony jest dostęp do trybuny, z której przewidziano wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio
na zewnątrz obiektu. b) Część basenowa - we wschodniej części pawilonu wejściowego znajduje się
strefa zespołu szatniowo – sanitarnego pływalni. Projekt przewiduje szatnię koedukacyjną - 240 szafek
z zespołem 20 przebieralni. Za przebieralniami i szatnią znajdują się męskie i damskie zespoły sanitarne
przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych. c) W hali basenu zaprojektowano nieckę sportową
o wym. 25x16m (6 torową) oraz nieckę pomocniczą, rekreacyjno-pływacką dla potrzeb nauki pływania z
wydzielonym miejscem na rekreację (masaż karku, masaż ścienny, masaż wodno – powietrzny, gejzer
powietrzny, grzybek wodny, ławeczki powietrzne, jacuzzi, brodzik dla najmłodszych, wannę hamowną dla
zjeżdżalni). Zastosowanie dźwigarów z drewna klejonego o nieregularnej geometrii łuku pozwoliło zarówno
na zlokalizowanie trybuny, jak również na zaprojektowanie wewnętrznej wieży umożliwiającej wejście na
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wysokość ponad 8m. Zaprojektowano zjeżdżalnię o długości 80m, przebiegającą częściowo na zewnątrz i
częściowo wewnątrz obiektu. Hamownię zlokalizowano wewnątrz jako odrębny systemowy (stanowiący komplet
razem ze zjeżdżalnią) zbiornik z tworzywa sztucznego. W części basenowej umieszczono również zespół
saunarium. d) Część sportowa - w części pawilonu wejściowego zlokalizowano cześć sportową „suchą” obiektu.
W części hali głównej zlokalizowano salę gimnastyczną. Cała część sportowa posiada własną recepcję (punkt
obsługi klientów) z poczekalnią. e) Zaplecze techniczne – przewiduje się częściowe podpiwniczenie obiektu
umożliwiające dostęp do wszystkich niecek basenowych, co jest konieczne ze względów technologicznych, a
także dodatkowo pomieszczenia wentylatorowni zlokalizowanej pod salą gimnastyczną. Ponadto przewiduje
się lokalizację w poziomie podbasenia takich pomieszczeń jak: magazyny chemii basenowej, węzeł CO,
pomieszczenia ruchu elektrycznego, a także w obejściu niecek basenowych zlokalizowane zostały stacje
uzdatniania wody z filtrami, pompami i zbiornikami wyrównawczymi. Do poziomu podbasenia przewiduje
się dostęp zarówno bezpośrednio z zewnątrz obiektu jak również z klatki schodowej wieży zjeżdżalni -
zamknięte dla klienta basenowego. f) Zagospodarowanie terenu, w tym: - przebudowę urządzeń i przekładki
sieci kolidujących, - nową infrastrukturę podziemną, - drogi i ciągi piesze w terenach zielonych, - parkingi, -
ciągi komunikacji pieszej, - zieleń (wycinka i nasadzenie nowych drzew i krzewów), - dostępność dla osób
niepełnosprawnych, - ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe),
- elementy małej architektury, - stojaki rowerowe, - ogrodzenie, - oświetlenie, . II.Warunki prowadzenia
robót - zgodnie z pkt. 10. 4) SIWZ. III. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób - art. 29 ust.3a ustawy- - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy
wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt 10.10) SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 490 993.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
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
1) Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
przetargowe w wysokości 625.000 zł dla każdej z części zamówienia, na która wykonawca składa ofertę (tj.
jedna część - 625.000 PLN, dwie części - 1.250.000 PLN, trzy części - 1.875.000 PLN).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Basen w dzielnicy Ligota – Zadole, ul. Wczasowa.
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45111300
45232460
45232410
45233140
45233260
45232452
45223300
45316100
45112710
45342000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice - Ligota – Zadole, ul. Wczasowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Układ głównych funkcji obiektu - a) Foyer - z foyer dostępny jest sklepik z punktem kawowym, wejścia
do części szatniowej zarówno basenowej jak i gimnastycznej, a także przejście na trybunę basenu
pływackiego. Ponadto dostępne są też szatnia okryć wierzchnich i sanitariaty ogólne w tym również dla
osób niepełnosprawnych, kasy biletowe oraz zaplecze administracyjne obiektu. Pomiędzy częścią sportową
i basenową umożliwiony jest dostęp do trybuny, z której przewidziano wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio
na zewnątrz obiektu. b) Część basenowa - we wschodniej części pawilonu wejściowego znajduje się
strefa zespołu szatniowo – sanitarnego pływalni. Projekt przewiduje szatnię koedukacyjną - 240 szafek
z zespołem 20 przebieralni. Za przebieralniami i szatnią znajdują się męskie i damskie zespoły sanitarne
przeznaczone również dla osób niepełnosprawnych. c) W hali basenu zaprojektowano nieckę sportową
o wym. 25x16m (6 torową) oraz nieckę pomocniczą, rekreacyjno-pływacką dla potrzeb nauki pływania z
wydzielonym miejscem na rekreację (masaż karku, masaż ścienny, masaż wodno – powietrzny, gejzer
powietrzny, grzybek wodny, ławeczki powietrzne, jacuzzi, brodzik dla najmłodszych, wannę hamowną dla
zjeżdżalni). Zastosowanie dźwigarów z drewna klejonego o nieregularnej geometrii łuku pozwoliło zarówno
na zlokalizowanie trybuny, jak również na zaprojektowanie wewnętrznej wieży umożliwiającej wejście na
wysokość ponad 8m. Zaprojektowano zjeżdżalnię o długości 80m, przebiegającą częściowo na zewnątrz i
częściowo wewnątrz obiektu. Hamownię zlokalizowano wewnątrz jako odrębny systemowy (stanowiący komplet
razem ze zjeżdżalnią) zbiornik z tworzywa sztucznego. W części basenowej umieszczono również zespół
saunarium. d) Część sportowa - w części pawilonu wejściowego zlokalizowano cześć sportową „suchą” obiektu.
W części hali głównej zlokalizowano salę gimnastyczną. Cała część sportowa posiada własną recepcję (punkt
obsługi klientów) z poczekalnią. e) Zaplecze techniczne – przewiduje się częściowe podpiwniczenie obiektu
umożliwiające dostęp do wszystkich niecek basenowych, co jest konieczne ze względów technologicznych, a
także dodatkowo pomieszczenia wentylatorowni zlokalizowanej pod salą gimnastyczną. Ponadto przewiduje
się lokalizację w poziomie podbasenia takich pomieszczeń jak: magazyny chemii basenowej, węzeł CO,
pomieszczenia ruchu elektrycznego, a także w obejściu niecek basenowych zlokalizowane zostały stacje
uzdatniania wody z filtrami, pompami i zbiornikami wyrównawczymi. Do poziomu podbasenia przewiduje
się dostęp zarówno bezpośrednio z zewnątrz obiektu jak również z klatki schodowej wieży zjeżdżalni -
zamknięte dla klienta basenowego. f) Zagospodarowanie terenu, w tym: - przebudowę urządzeń i przekładki
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sieci kolidujących, - nową infrastrukturę podziemną, - drogi i ciągi piesze w terenach zielonych, - parkingi, -
ciągi komunikacji pieszej, - zieleń (wycinka i nasadzenie nowych drzew i krzewów), - dostępność dla osób
niepełnosprawnych, - ochrona przeciwpożarowa (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, drogi pożarowe),
- elementy małej architektury, - stojaki rowerowe, - ogrodzenie, - oświetlenie, II.Warunki prowadzenia robót
- zgodnie z pkt. 10. 4) SIWZ. III. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób - art. 29 ust.3a ustawy- - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy
wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt 10.10) SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 566 758.23 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
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
1) Wykonawca powinien zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
przetargowe w wysokości 625.000 zł dla każdej z części zamówienia, na która wykonawca składa ofertę (tj.
jedna część - 625.000 PLN, dwie części - 1.250.000 PLN, trzy części - 1.875.000 PLN).

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych
przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 - 8 ustawy.
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca
którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć następujące dokumenty: 1) informacja z KRK w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,3) zaświadczenie właściwej terenowej
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jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
3. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
4. Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, j.w
składa dokumenty, jak określono w pkt .53 SIWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami
finansowych lub zdolnością kredytową w wys.:
jeśli wykonawca złoży ofertę na jedną część - 2 700 000 PLN,
jeśli wykonawca złoży ofertę na dwie części - 5 400 000 PLN,
jeśli wykonawca złoży ofertę na trzy części - 8 100 000 PLN.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN,
Wykonawca przeliczy - dla posiadanych środków finansowych / zdolności kredytowej wg średniego kursu NBP
(Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu; Uwaga. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 54 zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) wykonalni co najmniej jedno zadanie polegającego na budowie obiektu kubaturowego basenu/aquaparku o
wartości nie mniejszej niż 25 mln zł brutto i kubaturze nie mniejszej niż 25.000,00 m3.
2) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie
Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 14 ust.2.II) SIWZ:
a)Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu Wykonawcy)
b) Kierownik Budowy
c) Kierownik Robót Sanitarnych
d) Kierownik Robót Elektrycznych
e) Kierownik Robót Drogowych
f) Kierownik Robót Telekomunikacyjnych.
Osoby wskazane do pełnienia w/w funkcji winny posiadać min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami
budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych oraz doświadczenie opisane w pkt 14 ust.2.II)
SIWZ:
Uwaga:
1) W przypadku, jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to wystarczającym jest dysponowanie
po jednej ww. osobie.
2) Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku
rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych oraz kwalifikacji i doświadczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
przedłożenia:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
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2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach określonych we wzorze umowy, Załącznik nr 6 do
SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: tak

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: 19/01/2017
Czas lokalny: 08:30

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice , pok. 365

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. wraz z ofertą wykonawca winien złożyć:
1) Wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
2) dowód wniesienia wadium
3) kosztorys ofertowy ( dla każdej z części na która wykonawca składa ofertę
4) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,konsorcja)-
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Fakt ustanowienia
pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5) Jeśli Wykonawca, będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,- zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich
podstawy wykluczenia, w przypadkach, zgodnie z rozdziałem X SIWZ.
4. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE i instrukcja jego wypełniania znajduje się na
stronie internetowej www.uzp.gov.pl
Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest
dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. Wypełniony JEDZ /
ESPD należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ofertą.
5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 24aa ust. 1 ustawy.

www.uzp.gov.pl
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VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego
wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.
przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) 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.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2016


