
Ogłoszenie nr 108050 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.  

Przyłęk: Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w 

Łaguszowie 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu 
Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Umowa o przyznanie pomocy nr 

00072-6935-UM0710090/16. Projekt "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska 

rekreacyjnego w Łaguszowie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 511473-N-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 85042 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, krajowy numer identyfikacyjny 

53753300000, ul.   , 26704   Przyłęk, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, 

faks 0-48 6773001, e-mail rut.leszek@przylek.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.przylek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
GBO.271.11.2017 

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:  
1 Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze 

sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie” 2 W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące 

prace: 1) budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 28,0 

m x 44,0 m. Boisko ma charakter uniwersalny i będzie obejmowało następujące rodzaje boisk 

i dyscyplin sportowych: - boisko do koszykówki (2 pola) - boisko do siatkówki - boisko do 

piłki ręcznej - boisko do tenisa Wyposażenie boiska: - dwa zestawy do koszykówki- stojak do 

kosza stalowy ocynkowany, z tulejami do mocowania w podłożu , o wysięgu 1,67 m z 

tablicami z włókna epoksydowego (180 x 105 cm) z obręczami uchylnymi i siatkami 

łańcuchowymi - zestaw do siatkówki – słupki stalowe (2 szt.) z tulejami do mocowania w 

podłożu, z możliwością demontażu, z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem 

naciągowym, siatka całosezonowa (ilość 1 zestaw) - zestaw do piłki ręcznej – dwie bramki 

stalowe (3 x 2 m), montowane w tulejach oraz siatki do bramek -zestaw do tenisa – słupki 

stalowe (2 szt.) z tulejami do mocowania w podłożu, z możliwością demontażu 2) budowa 

bieżni do biegów krótkich ( max 60m), czterotorowej, o szerokości toru 1,22 m. Długość 

rozbiegu 5,00 m, długość zatrzymania 12,00 m. Całkowita długość bieżni wynosi 77,26 m, 

szerokość 5,49 m. Powierzchnia bieżni wynosi 424,16 m2 . Konstrukcję bieżni 

zaprojektowano jako mineralną z mieszanki ceglano – gliniastej, na podbudowie piaskowej 

gr. około 40 cm. Obramowanie z obrzeży betonowych szarych o wym. 8 x 30 x 100 cm 

ułożonych na ławie betonowej szer. 32 cm z betonu B-15 Układ warstw bieżni (od góry): - 

warstwa ścieralna gr. 5 mm. z miału ceglanego wraz z uwałowaniem i podlaniem wodą - 

warstwa górna mieszanki, grubość 45 mm, składająca się z miału ceglanego o średnicy 0-3 

mm- 80% i zmielonej gliny ceglanej z wapieniem mielonym - 20%, wraz z uwałowaniem. - 

warstwa dolna mieszanki , grubość 50 mm, składająca się z tłucznia ceglanego średnicy 50-70 

mm wraz z uwałowaniem walcem. - warstwa piasku o grubości około 40 cm (ewentualna 

wymiana gruntu i niwelacja) 3) budowa skoczni do skoku w dal. Długość rozbieżni wynosi 35 

m, szerokość 1,35 m. Długość zeskoczni wynosi 8,00 m, szerokość 3,00 m. Całkowita 

długość skoczni (wraz z obrzeżami) wynosi 44,18 m, szerokość 3,10 m. Powierzchnia skoczni 

wynosi 79,59 m2 . Konstrukcję bieżni zaprojektowano jako mineralną z mieszanki ceglano – 

gliniastej, na podbudowie piaskowej gr. około 40 cm. Obramowanie z obrzeży betonowych 

szarych o wym. 8 x 30 x 100 cm ułożonych na ławie betonowej szer. 32 cm z betonu B-15. 

Układ warstw bieżni (od góry): - warstwa ścieralna gr.5 mm z miału ceglanego wraz z 

uwałowaniem i podlaniem wodą - warstwa górna mieszanki, grubości 45 mm, składająca się z 

miału ceglanego średnicy 0 – 3 mm – 80% i zmielonej gliny ceglanej z wapieniem mielonym 

– 20% - warstwa dolna mieszanki, grubość 50 mm, składająca się z tłucznia ceglanego 

średnicy 50 – 70 mm wraz z uwałowaniem walcem. - warstwa piasku o grubości około 40 cm 

(ewentualna wymiana gruntu i niwelacja). Obramowanie zeskoczni wykonać z obrzeży 

gumowych 5 x 25 x 100 cm mocowanych na ławie betonowe z oporem, z betonu B – 15. 

Zeskocznię wypełnić 30 cm warstwą piasku drobnego o średnicy 0 – 2 mm. Belka do skoczni 

laminowana, wzmocniona, wykonana z żywicy epoksydowej z nakładka do odbicia ze sklejki 

wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belka mocowana 



w skrzynce aluminiowej. Zgodna z przepisami PZLA i IAAF. 4) budowa ogrodzenia boiska 

wielofunkcyjnego – piłkochwyty: Bramę 250 x 300 i furtkę 100 x 210 wykonać jako 

systemowe, z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili zamkniętych, całość 

ocynkowana ogniowo. Wokół boiska wykonać piłkochwyty wysokości 4,00 m z siatki 

polipropylenowej PP w kolorze zielonym, o średnicy linki 3 mm, krawędź oczka 4,5 x 4,5 

cm. Siatka rozwieszona na naciągniętych stalowych linkach pomiędzy słupami (górą i dołem). 

Słupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo, o przekroju 80 x 80 x 4 mm, wysokość ok. 

470 cm, osadzone w stopach fundamentowych. Pod słupy wykonać stopy fundamentowe z 

betonu B 15, o wym. 50 x 80 x 120 cm. W skrajnych polach piłkochwytu oraz przy bramie i 

furtce wykonać zastrzały stabilizujące. Całkowita długość piłkochwytu wynosi 154,04 mb. 5) 

Ogrodzenie terenu. Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej na podmurówce systemowej. 

Wysokość siatki 1,80 m, oczko 50 x 50 mm z drutu ocynkowanego Ø 2,8 mm. Osprzęt 

systemowy, ocynkowany, wg wytycznych producenta, zastosować trzy rzędy linki stalowej z 

napinaczami. Ogrodzenie wykonać na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 42 x 2 mm i 

długości całkowitej 2500 mm, mocowanych na głębokość 700 mm w stopach 

fundamentowych Ø30cm z betonu B15, w rozstawie co około 2,50 m. Słupki z zaślepkami. W 

narożach ogrodzenia oraz przy bramach i furtach wykonać zastrzały stabilizujące. Wysokość 

ogrodzenia wynosi 1,80 m ( dł. Ogrodzenia wynosi 310,80 mb - w tym brama szer. 4,00 m i 

furta szer. 1,00 m) Wysokość bramy i furtki 1,80 m. Furta systemowa z kształtowników 

zamkniętych, wypełnienie z profili zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Słupy z 

zaślepkami, zamek wpuszczany z wkładką, szyld, klamka. Łączniki i zawiasy systemowe, 

ocynkowane. Szerokość furty 100 cm, wysokość 180 cm. Stopy fundamentowe 50 x 50 cm, 

gł. 100 cm, beton B 15. Brama systemowa dwuskrzydłowa z kształtowników zamkniętych, 

wypełnienie z profili zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Słupy z zaślepkami, zasuwa 

pozioma zamykana na kłódkę , rygiel pionowy. Łączniki i zawiasy systemowe, ocynkowane. 

Szerokość bramy 400 cm, wysokość 180 cm. Stopy fundamentowe 50 x 50 cm, gł. 100 cm, 

beton B – 15. 6) Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury: - ławki. Ławki uliczne 

o wym. Długość 170 cm, szerokość 42 cm, wysokość 44 cm. Ławki wykonać jako stalowe 

ocynkowane, elementy stalowe malowane proszkowo, mocowane na stałe do podłoża. 

Siedzisko drewniane, impregnowane i malowane. Ilość ławek - 6 szt. - kosze na śmieci. 

Kosze stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Całość konstrukcji odporna na warunki 

atmosferyczne, mocowana na stałe do podłoża, z miejscem do gaszenia papierosów (osobna 

popielnica) oraz wewnętrznym wkładem stalowym. Pojemność kosza 75 l. 7) Zieleń. Wokół 

boisk przewidziano wykonanie trawnika z trawą sportową. Teren należy przygotować poprzez 

usunięcie zanieczyszczeń ( śmieci, kamienie, wystające korzenie drzew itp.) po przekopaniu 

terenu na głębokość około 15 cm należy użyźnić glebę stosując 10 cm warstwę kompostu , 

mieszając go z ziemią , a następnie całość wyrównać. Wszystkie urządzenia sportowe 

stanowiące wyposażenie boiska powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do 

użytku na terenach szkolnych. 3 Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji 

projektowej ( zał. nr 3), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 2), które 

są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią 

załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót 

(zał. nr 1A i nr B), które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W 

przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji 

projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach , podstawą do określenia opisu 

robót jest dokumentacja projektowa. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

 



II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262300-4, 45342000-6, 45223821-7, 45233320-8, 

45233200-1, 45112710-5,  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Budowa ogólnodostępnego 

wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w 

Łaguszowie 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT458000.40 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert8 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8 

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: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

GIERMAKOWSKA ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW 

TENISOWYCH,  ,  Łęgonice Małe 22,  26-425,  Odrzywół,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 395165,22 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 376322,07 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 489696,79 

Waluta: PLN 

 



IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    

NAZWA: Budowa ogrodzenia ogólnodostępnego 

wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie 

wraz z infrastrukturą 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT129731.85 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert4 

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: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

KORPORACJA TECHNICZNO BUDOWLANA KASMAR,  ,  Janiszew 11B,  26-

652,  Zakrzew,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 96653,03 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 96653,03 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126712,67 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  



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.  

 

 


