Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 158026-2012 z dnia 2012-05-16 r. Og oszenie o zamówieniu - Pi tek
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje
Boisko- Orlik 2012 CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budow ...
Termin sk adania ofert: 2012-05-30

Pi tek: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY
KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012.
Numer og oszenia: 235160 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,
numer og oszenia w BZP: 158026 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie
og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pi tek, ul. Rynek 16, 99-120 Pi tek, woj. ódzkie, tel. 024 7221919,
7221611, faks 024 7221909.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W
RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu
zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy
kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 CPV 45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy
boisk sportowych 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budow boiska do pi ki no nej o
wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) podbudowa
przepuszczalna nawierzchnia do pi ki no nej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu
(sztuczna trawa) o w

ciwo ciach i technologii uk adania okre lonych w dokumentacji projektowej

(za cznik nr 3 do SIWZ) i SST (za cznik nr 2 do SIWZ) Wariant II* wysoko

w ókna min. 40 mm i

mniejsza ni 60 mm na podk adzie z maty elastycznej, je eli jest wymagana (typ maty, jej grubo
oraz wype nienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Typ w ókna: monofil 2. Sk ad chemiczny w ókna:
polietylen 3. Ci

ar w ókna: min. 11.000 Dtex, 4. G sto

trawy: min. 97.000 w ókien /m2 obrze a

betonowe na awie betonowej oddzielaj ce s siednie elementy terenu od p yty boiska Wszystkie
elementy zgodne z w

ciwo ciami okre lonymi w dokumentacji technicznej. Roboty nale y

wykona zgodnie z dokumentacj projektow (za cznik nr 3 do SIWZ) i SST (za cznik nr 2 do
SIWZ) wyposa enie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2
sztuki 2.2. Budow boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2
(pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa: I sposób - podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy
zgodne z w

ciwo ciami okre lonymi w dokumentacji projektowej (za cznik nr 3 do SIWZ).

Roboty nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow (za cznik nr 3 do SIWZ) i SST
(za cznik nr 2 do SIWZ). nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o
ciwo ciach i technologii uk adania okre lonych w dokumentacji projektowej (za cznik nr 3 do
SIWZ) i SST (za cznik nr 2 do SIWZ) technologia uk adania nawierzchni: II sposób: Technologia
typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje si warstw przepuszczaln dla wody i
warstw stabilizuj

typu ET o grubo ci min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy

betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Nast pnie warstw
gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nast pnie warstw natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubo ci 2-3mm. wyposa enie do pi ki koszykowej - obr cz do koszykówki
standard i siatka do obr czy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2
sztuki - mechanizm regulacji wysoko ci - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki montowana w
tulejach - 2 sztuki wyposa enie do pi ki siatkowej - s upki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne
(badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka 2.3. Ogrodzenie terenu
Szczegó owe rozwi zania wg dokumentacji projektowej (za cznik nr 3 do SIWZ) oraz SST
(za cznik nr 2 do SIWZ). 2.4. O wietlenie terenu O wietlenie obiektu b

stanowi y projektory

zamocowane na 8 masztach o wysoko ci min. 9 m. Szczegó owe rozwi zania wg dokumentacji
projektowej (za cznik nr 3 do SIWT) oraz SST ( za cznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Chodniki Ci gi
komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki sta e) - kostka brukowa gr.
min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamkni ta obrze em betonowym. Szczegó owe
rozwi zania wg dokumentacji projektowej (za cznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( za cznik nr 2 do
SIWZ). 2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty zwi zane z ich
wykonaniem nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow (za cznik nr 3 do SIWZ) i SST
(za cznik nr 2 do SIWZ) Szczegó owy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w
punktach od 2.1 do 2.6 stanowi za czniki: Za cznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych Za cznik Nr 2 do SIWZ Szczegó owe Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Za cznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja
projektowa Za cznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji dla elementów
przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1 do 2.6: - na wykonane roboty ( materia y i
robocizn ) wynosi 36 miesi cy od dnia odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych i
podpisania (bez uwag) protoko u ko cowego. - na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat u yty do
wype nienia nawierzchni ze sztucznej trawy - wynosi 60 miesi cy od dnia odebrania przez
Zamawiaj cego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protoko u ko cowego. 2.7 Budowa
budynku sanitarno-szatniowego Szczegó owy opis dla budynku sanitarno-szatniowego stanowi
za czniki: Za cznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Za cznik Nr 2 do SIWZ Szczegó owe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych Za cznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Za cznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar
robót Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materia y i robocizn ) wynosi 60 miesi cy
od dnia odebrania przez Zamawiaj cego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko u
ko cowego...
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum firm: KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307 ul. Rzemie lnicza 3, Akada Sport sp. z
o.o., 83-307 Kie pino Leszno ul. Rzemie lnicza 3, ul. Rzemie lnicza 3, 83-307 Kie pino Leszno,
kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 1229974,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I
NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 1094700,00
Oferta z najni sz cen : 1094700,00 / Oferta z najwy sz cen : 1297149,66
Waluta: PLN.

