
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 107294-2013 z dnia 2013-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rusiec 
Budowa zadaszonego boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa i przebudowa budynku 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Wiązowej wraz z infrastrukturą techniczną 
Budowa obejmuje: 1.Budowę zadaszonego wielofunkcyjnego boiska sportowego... 
Termin składania ofert: 2013-04-05  

 

Rusiec: Budowa zadaszonego boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa i przebudowa 
budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Wiązowej wraz z infrastrukturą 
techniczną 
Numer ogłoszenia: 168306 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013 
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: 107294 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, woj. łódzkie, tel. 
0-43 6766011, faks 0-43 6766290. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zadaszonego boiska 
wielofunkcyjnego oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Woli Wiązowej wraz z infrastrukturą techniczną. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa zadaszonego boiska wielofunkcyjnego 
oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Wiązowej 
wraz z infrastrukturą techniczną obejmuje: 1.Budowę zadaszonego wielofunkcyjnego boiska 
sportowego wielkości 18 x 24 m o nawierzchni poliuretanowej przeznaczonego do gry w 
koszykówkę, w tenisa i siatkówkę. Przykrycie boiska to poliuretanowa membrana 
rozwieszona na konstrukcji stalowej. 2.Budowę łącznika z Zespołem Szkolno - 
Przedszkolnym (przewiązka), w którym zaprojektowane są szatnie dla użytkowników boiska 
sportowego wraz z pokojem dla trenera oraz magazyn sprzętu sportowego. 3.Remont 
sanitariatów zlokalizowanych w istniejącym budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, z 
przeznaczeniem dla użytkowników zadaszonego boiska sportowego. 4. Budowę dwóch 
zbiorników naziemnych na LPG, każdy o pojemności 6700 l wraz z przyłączem, które mają 



zasilać w gaz nagrzewnice gazowe wewnątrz zadaszonego boiska sportowego. Przewidywana 
wielkość inwestycji wyniesie 25,8m2. 5.Instalację elektryczną wewnętrzną w zadaszonym 
boisku oraz w przewiązce i remontowanych sanitariatach. 6. Przekładkę kanalizacji 
deszczowej, przyłącza wody i drenażu boiska. 7. Instalację centralnego ogrzewania oraz 
8.Instalacje wodno-kanalizacyjne. Przedmiot zamówienia należy zrealizować z zachowaniem 
obowiązujących norm technicznych i przepisów BHP. Wszystkie materiały, urządzenia i 
sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zapewnić 
Wykonawca. Jakość wykonania robót oraz materiałów użytych do zrealizowania zadania 
powinna spełniać wymogi zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Zamawiający informuje, że w SIWZ typy i symbole materiałów i urządzeń oraz nazwy ich 
producentów zostały określone zgodnie z dokumentacją projektową w celu sprecyzowania 
parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że 
zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji. W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji 
projektowej i przedmiarach rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych 
rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie urządzeń równoważnych traktowane 
będzie jako deklaracja wbudowania urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej i 
przedmiarach robót. Wykonawca musi zapewnić całkowitą kompatybilność z urządzeniami i 
elementami określonymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca może wykonać 
przedmiotowe zamówienie przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy wykonawca 
przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia, zobowiązany jest to wskazać w 
formularzu oferty oraz podać zakres zadania, który zostanie powierzony podwykonawcy. 
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz 
gwarancji jakości za prace, które wykonał własnymi siłami bądź przy udziale 
podwykonawców.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 
45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.42.11.00-5, 45.41.00.00-4, 
45.21.22.21-1, 45.26.10.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.40.00.00-1, 45.23.13.00-8, 
43.53.30.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-0. 

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: Projekt finansowany 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: 26.04.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROJNAD, ul. Wojska 
Polskiego 73, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1121662,91 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 1078387,81 
 Oferta z najniższą ceną: 1078387,81 / Oferta z najwyższą ceną: 1439100,00 
 Waluta: PLN. 

 
 


