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Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: „Budowa boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole 

Podstawowej Nr 4  w Czerwionce-Leszczynach”. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Nie 

Nazwa projektu lub programu:  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 585043-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Krajowy numer identyfikacyjny 27625853000000,                               

ul. Parkowa  9, 44-230   Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 4295911, 

4318105, e-mail zp@czerwionka-leszczyny.com.pl, faks 032 4311760, 4318105.  

Adres strony internetowej (url): www.czerwionka-leszczyny.pl  

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  nie dotyczy  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Budowa boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej Nr 4  w Czerwionce-Leszczynach 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.15.2018  

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:  

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej 

zlokalizowanego na działce Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Furgoła 71 w Czerwionce-Leszczynach. 

2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy 

obejmujący m.in.:   

1) wykonanie płyty boiskowej poliuretanowej o łącznych wymiarach 20,23 m x 33,0 m                 

zawierającej boisko o polu gry 19,65 m x 30,92 m z wyznaczonymi liniami dla gry w piłkę ręczną, 

siatkówkę, tenis ziemny oraz mini koszykówkę,  

2) dostawę i montaż 4 koszy do koszykówki, 

3) dostawę i montaż siatki i aluminiowych słupków systemowych do gry w siatkówkę oraz tenisa 

ziemnego, 

4) dostawę i montaż 2 bramek do gry w piłkę ręczną, 

5) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego wokół płyty boiska, 

6) dostawę i montaż piłkochwytów, 

7) wykonanie dojścia oraz opaski z kostki betonowej, 

8) przebudowę linii kablowych pod płytę planowanego boiska.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej, w skład której 

wchodzą: 

- Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ, 

- Projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4                            

w Czerwionce-Leszczynach - Załącznik Nr 8b do SIWZ, 

- Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8c do SIWZ, 

- Przedmiar robót – branża instalacja elektryczna - Załącznik Nr 8d do SIWZ, 

oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik                                 

Nr 9 do SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, aby  zapewnić 

pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników palcówki, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać 

przemieszczania uczniów oraz pracowników placówki na jej terenie. W każdym przypadku należy 

odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych robót. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

 

Zamówienie było podzielone na części: nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1   

Dodatkowe kody CPV:  

45100000-8  

45110000-1  

45112210-0  
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45111200-0  

45200000-9  

45220000-5  

45223500-1  

45223100-7  

45230000-8  

45233000-9  

45231000-5  

  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów : nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia: 414 521,75   

Wartość bez VAT                                   Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  5 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 

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: Leszek Kułak Budownictwo sportowe. Inżynieria krajobrazu 

Email wykonawcy: e.lobacz@boiskasportowe.pl 

 

Adres pocztowy: ul. Lawendowa 1 

 

Kod pocztowy: 66-440 

 

Miejscowość: Skwierzyna 

 

Kraj/woj.: lubuskie  
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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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ                                   

O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy:  472 111,38 

 

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 434 067,00 

 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 870 545,01 

 

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:  

 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 20.08.2018 r. 

 


