Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne 116

Wadowice Górne 03.06.2014 r

Wadowice Górne: Budowa placów rehabilitacyjnych w Wadowicach Górnych i w
Wadowicach Dolnych wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Wadowicach
Dolnych.
Numer ogłoszenia: 187216 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 146730 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice
Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, faks 014 6826204.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placów rehabilitacyjnych
w Wadowicach Górnych i w Wadowicach Dolnych wraz z modernizacją boiska
wielofunkcyjnego w Wadowicach Dolnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
zadania pod nazwą : Budowa placów rehabilitacyjnych w Wadowicach Górnych i w
Wadowicach Dolnych wraz z modernizacją boiska wielofunkcyjnego w Wadowicach
Dolnych w oparciu o : a) dokumentację projektową opracowaną przez Autorską Pracownię
Architektury APA PETR PAN , 39-300 Mielec, ul. Targowa 7 stanowiącą załączniki do
zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . Zakres robót
objętych zamówieniem obejmuje : a) Budowę obiektów małej architektury w miejscu
publicznym tj. niewielkich obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej - placu
rehabilitacyjnego ( siłownia zewnętrzna ) w miejscowości Wadowice Górne - Gmina
Wadowice Górne Wykaz urządzeń placu rehabilitacyjnego ( 8 szt ) wraz z wymaganiami
materiałowymi określono w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz załączniku nr
8 do SIWZ. b) Remont ( modernizacja) istniejącego obiektu budowlanego tj. boiska
wielofunkcyjnego oraz budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym tj.
niewielkich obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej - placu rehabilitacyjnego (
siłownia zewnętrzna ) w miejscowości Wadowice Dolne - Gmina Wadowice Górne

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18,37 m x
36,67 m . Boisko przeznaczone jest do gry w tenisa ziemnego i w piłkę siatkową . Przedmiot
zamówienia obejmuje również budowę placu rehabilitacyjnego z montażem urządzeń siłowni
zewnętrznej. Wykaz urządzeń placu rehabilitacyjnego ( 6 szt ) wraz z wymaganiami
materiałowymi określono w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz załączniku nr
9 do SIWZ Boisko do gry wielofunkcyjnej z nawierzchnią poliuretanową o grubości warstwy
13 mm w ilości 673,63 m2 . Zakres robót do wykonania ; - roboty rozbiórkowe związane z
likwidacją istniejącego boiska o nawierzchni z betonu oraz asfaltu, - wykonanie podbudowy
pod boisko wielofunkcyjne z kruszywa- 673,63 m2 - nawierzchnia poliuretanowo - gumowa
EPDM- 673,63 m2 - nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm w ilości 100,31 m2 piłkochwyty o wysokości 4m - 86,54 mb, - słupki do siatkówki 1 para , profil aluminiowy
100x120 mm , siatka do siatkówki z polipropylenu, - słupki do tenisa ziemnego 1 para , profil
aluminiowy 80x80 mm , siatka do tenisa ziemnego z polipropylenu, - rozścielenie ziemi
urodzajnej oraz zasianie trawy - 286,14 m2 oraz innych robót , których szczegółowy zakres
przedstawiają przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. Szczegółowy opis urządzeń
placów rehabilitacyjnych oraz wykonania modernizacji boiska wielofunkcyjnego przedstawia
dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.11.13.00-1, 45.11.12.40-2,
45.34.20.00-6, 45.23.32.50-6, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane będzie z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
Działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Budowlano Handlowo Produkcyjny BronBud - Ryś Bronisław, Podleszany
310, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 257004,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 252791,46
Oferta z najniższą ceną: 252791,46 / Oferta z najwyższą ceną: 431388,50
Waluta: PLN.
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