Ogłoszenie nr 510215653-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.
Powiat Grójecki: Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Warce
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: 572862-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Grójecki, Krajowy numer identyfikacyjny 67022314900000, ul. Piłsudskiego 59, 05600 Grójec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(48)6651100, +48(48)6651134, email sekretarz@grojec.pl, renata.krawczynska@grojec.pl, faks +48(48)6651147.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Warce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WIZPiRP.272.18.2019
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:
Przedmiot zamówienia publicznego 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa
boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.
Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2019” Modernizowany kompleks sportowy znajduje się na terenie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa w Warce, ul.
Obwodowa 2, 05-660 Warka, na działce nr 524/2. Po stronie północnej znajduje się istniejące
boisko piłkarskie przeznaczone do renowacji po stronie południowej i wschodniej boisko
sąsiaduje z budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół, po stronie zachodniej z działkami
prywatnymi. Powierzchni inwestycji, projektowanego boiska wielofunkcyjnego wynosi —

1056,00 m2 1.Przedmiotem zamówienia są między innymi następujące prace budowlane: 1)
zabezpieczenie placu budowy 2) wytyczenie i rozplanowanie obiektu w terenie 3) wykonanie
robót rozbiórkowych 4) wykonanie robót ziemnych 5) profilowanie terenu pod budowę
boiska 6) wykopy ręczne pod fundamenty sprzętu sportowego 7) wykonanie warstwy
odsączającej z piasku pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, 8) wykonanie warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcję boiska 0/63
mm gr. 15 cm 9) wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa 0/31,5mm mm gr. 5cm 10)
wykonanie warstwy podbudowy dynamicznej ET gr 3 cm ze żwiru i granulatu SBR łączonych
lepiszczem poliuretanowym 11) wykonanie warstwy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z
granulatu SBR i lepiszcza gr. 8 mm 12) wykonanie warstwy nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego z kolorowego granulatu EPDM frakcji 1:4 mm łączonego lepiszczem gr.
8mm 13) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej z oporem wokół boiska,
14) montaż sprzętu sportowego (2 słupków do siatkówki, 4 słupów do koszykówki z
tablicami i obręczami do koszykówki, 2 bramek do piłki ręcznej z siatkami) uporządkowanie
terenu 15) prace przygotowawcze, organizacja placu budowy we własnym zakresie i na
własny koszt 16) wywóz z palcu budowy na własny koszt i we własnym zakresie materiałów
pochodzących z prac remontowych 17) porządkowanie terenu najpóźniej w dniu odbioru
końcowego. 2.Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę. 3.Warunkiem koniecznym dla wszystkich materiałów i urządzeń
wykorzystanych do realizacji zadań w ramach programu MIWIS MAZOWSZE 2019 jest
posiadanie stosownych atestów technicznych i spełnianie obowiązujących norm jakości. 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączniki nr 8 do SIWZ – przedmiar robót
i załącznik nr 9 SST do SIWZ oraz załącznik nr 12 do SIWZ– Projekt techniczny
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111200-0, 45112710-5, 45112720-8
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: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 517884.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
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: 6
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ECOFORMA Hubert Wójcik
Email wykonawcy: biuro@ecoforma.biz
Adres pocztowy: ul. Za Torem 41
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: mazowieckie
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 397494.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 397494.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 538734.92
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.

