
Ogłoszenie nr 500033504-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.

Gmina Baćkowice: Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury
sportowej i edukacyjnej we wszystkich placówkach edukacyjnych w Gminie Baćkowice„ do
Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635081-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500000244-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baćkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040981500000, ul. Baćkowice  84, 27552
  Baćkowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 868 62 04, e-mail
ug_backowice@pro.onet.pl, faks 15 868 62 04.
Adres strony internetowej (url): http://backowice-gmina.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
In.7335.2.boiska.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk szkolnych na terenie Gminy Baćkowice
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podzielony na trzy zadania: Zadanie nr 1 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Modliborzycach
Adres inwestycji: Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach Modliborzyce 93, działka nr
ewid. 465 Zakres robót: Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z
nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola 2960cm x 4400cm, wraz z wyposażeniem ( kosze
do piłki koszykowej , bramki do piłki ręcznej oraz siatka wraz ze słupkami do piłki siatkowej).
Teren inwestycji należy splantować do poziomu umożliwiającego zastosowanie nowej
podbudowy. Nawierzchnię asfalt należy zutylizować. Odstąpiono od projektu drenażu pod płytą
boiska z uwagi na znaczny spadek terenu. Warstwę odsączającą pod płytą boiska należy
wyprofilować ze znacznym spadkiem od 2 % do 5 % w kierunku południowy. Rzędna spodu
warstwy odsączającej w południowej części projektowanego boiska musi być wyżej niż rzędna
terenu rodzimego. Rzędne do ustalenia w trakcie realizacji robót budowlanych. Na terenie wokół
boiska i trybun należy wyprofilować spadki o łagodnym nachyleniu z gruntu łatwo
przepuszczalnego np. piasku obsypanego humusem jako wierzchnia warstwa i obsianego trawą.
Zadanie nr 2 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piórkowie Adres inwestycji: Szkoła
Podstawowa w Piórkowie Piórków 9a, działki nr ewid. 826/10 i 826/7 Zakres robót:
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o
wymiarach pola 2960cm x 4400cm, wraz z wyposażeniem ( kosze do piłki koszykowej, bramki
do piłki ręcznej i siatka wraz ze słupkami do piłki siatkowej). Teren inwestycji należy
splantować do poziomu umożliwiającego zastosowanie nowej podbudowy. Odstąpiono od
zaprojektowania drenażu pod płytą boiska z uwagi na znaczny spadek terenu. Warstwę
odsączającą pod płytą boiska należy wyprofilować ze znacznym spadkiem od 2 % do 5 % w
kierunku wschodnim i południowym. Rzędna spodu warstwy odsączającej we wschodniej i
południowej części projektowanego boiska musi być wyżej niż rzędna terenu rodzimego.
Rzędne do ustalenia w trakcie realizacji robót budowlanych. Na terenie wokół boiska należy
wyprofilować spadki o łagodnym nachyleniu z gruntu łatwo przepuszczalnego np. piasku
obsypanego humusem jako wierzchnia warstwa i obsianego trawą. Zadanie nr 3 Budowa boiska
wielofunkcyjnego we Wszachowie Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa we Wszachowie
Wszachów 49a, działka nr ewid. 81/1 Zakres robót: Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola 2960cm x 4400cm, wraz z
wyposażeniem ( kosze do piłki koszykowej, bramki do piłki ręcznej i siatka wraz ze słupkami do
piłki siatkowej). Teren inwestycji należy splantować do poziomu umożliwiającego zastosowanie
nowej podbudowy. Odstąpiono od zaprojektowania drenażu pod płytą boiska z uwagi na
znaczny spadek terenu. Warstwę odsączającą pod płytą boiska należy wyprofilować ze
znacznym spadkiem od 2 % do 5 % w kierunku północno - wschodnim. Rzędna spodu warstwy
odsączającej w północno - wschodniej części projektowanego boiska musi być wyżej niż rzędna
terenu rodzimego. Rzędne do ustalenia w trakcie realizacji robót budowlanych. Na terenie wokół
boiska należy wyprofilować spadki o łagodnym nachyleniu z gruntu łatwo przepuszczalnego np.
piasku obsypanego humusem jako wierzchnia warstwa i obsianego trawą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV:  45112723-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 37535000-7, 45233140-2, 45112710-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 – Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Modliborzycach

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 393495.35
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MULTISPORT Karina Komornicka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. K. Olszewskiego 13A
Kod pocztowy: 43-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 296783.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 296783.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 498584.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Piórkowie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 387571.23
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MULTISPORT Karina Komornicka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. K. Olszewskiego 13A
Kod pocztowy: 43-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 290367.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 290367.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 490051.68
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Budowa boiska wielofunkcyjnego
we Wszachowie

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 381929.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MULTISPORT Karina Komornicka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. K. Olszewskiego 13A
Kod pocztowy: 28-600
Miejscowość: Jaworzno
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 287803.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287803.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 470317.07
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
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IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

6


