
Baćkowice: Modernizacja istniej ącego boiska piłkarskiego wraz z niezb ędną

infrastruktur ą techniczn ą zlokalizowana w miejscowo ści Nieskurzów Nowy

na części działek o nr ew. 141/2, 145, 146, 147/1, 149/1..

Numer ogłoszenia: 298586 - 2014; data zamieszczenia : 08.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 264838 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 868 62

04, faks 15 868 62 04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z

niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy na części działek o nr ew.

141/2, 145, 146, 147/1, 149/1...

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Projektuje się modernizację

istniejącego boiska do gry w piłkę nożną wraz z niezbędną infrastruktura techniczną poprzez; - wymianę istniejącej

nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy naturalnej, - wykonanie odwodnienia płyty boiska, - wykonanie

opaski z obrzeży betonowych, - montaż piłko-chwytów, - renowację bramek i siedzisk , - wykonanie remontu

istniejącej ścianki oporowej , - wykonanie remontu istniejących trybun wraz z zejściem i wejściem dla zawodników

na murawę boiska , - montaż barierek stalowych, - renowację wraz z nowym wyprofilowaniem terenów zieleni , 2.

Ofertę cenową należy przedstawiać w dwóch wariantach : - z drenażem - bez drenażu w zakresie zgodnym z

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi

załączniki do niniejszej SIWZ. Ponadto wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest wykonać

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja

projektowa obejmuje projekt budowlany, informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar robót.

Dokumenty te stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 40.00.00.00-7, 45.21.22.90-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak,

projekt/program: PROW.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  01.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo-Handlowo - Usługowe PROM Styka Leszek , 39-460 Nowa Dęba , ul. Jana Pawła II 3

m 2, ul. Jana Pawła II 3/2, 39-460 Nowa Dęba, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 355000,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  357723,57

Oferta z najni ższą ceną: 357723,57 / Oferta z najwy ższą ceną: 482775,27

Waluta:  PLN.


