
Ogłoszenie nr 510205687-N-2019 z dnia 27-09-2019 r.

Gmina Przystajń: Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 579105-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przystajń, Krajowy numer identyfikacyjny 54868900000000, ul. ul. Częstochowska  5,

42-141  Przystajń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 319-11-53, 319-11-54, e-mail

inwestycje@gminaprzystajn.pl, faks 34 319-17-32.

Adres strony internetowej (url): www.bip.przystaj.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana nawierzchni syntetycznej na boisku rekreacyjnym

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI-KR.271.12.2019

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:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni

syntetycznej boiska rekreacyjnego o wymiarach 42,00/30,00 m przy Szkole Podstawowej w

Przystajni. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane: • Demontaż

istniejących bramek • Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni

1267,20 m2 i jej utylizacja. • Zdjęcie warstwy podbudowy górnej do wysokości umożliwiającej

wykonania nowej nawierzchni płyty boiska na poziomie istniejącego obramowania boiska. •

Wyrównanie nawierzchni warstwą piasku o grubości min 1 cm. • Ułożenie trawy syntetycznej

wykonanej w technologii: - wys. 6 cm wraz z wklejeniem linii do gry w piłkę nożną i ręczną

oraz wypełnieniem granulatem SBR (trawa typu Juta Grass Winner 60/140 lub równoważna)

Sztuczna trawa powinna posiadać raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne
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laboratorium potwierdzające zgodność parametrów nawierzchni z wymaganiami FIFA dla

poziomu Quality Pro i Quality. lub - Trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca

wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Tkanie to metoda

jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym

krośnie, w tym samym czasie. Wypełnienie: EPDM z recyclingu, Dtex pęczka – min. 12.000,

Grubość włókna – min. 300 µm, Ilość pęczków – min. 10.000/m2, Masa runa – min. 1.600 g/m2,

Siła wyrywania pęczka - min. 70 N Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne

rodzaje przekrojów poprzecznych włókien. Podkład: PP/PE - 100 % poliolefinowy Nie

dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu, Kolor

nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach, Linie do piłki nożnej wklejane w

nawierzchnie. • Ustawienie bramek w gotowych otworach

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 45236119-7, 45236110-4

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: 12/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4

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: BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Hutnicza 4

Kod pocztowy: 41-923

Miejscowość: Bytom
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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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 169740.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 169740.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216833.45

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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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