
Namysłów: Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjn e przy Zespole 

Szkół Rolniczych  

Numer ogłoszenia: 308416 - 2013; data zamieszczenia : 01.08.2013 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 130929 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-

100 Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa boiska na boiska wielofunkcyjne przy 

Zespole Szkół Rolniczych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy boiska 

na boiska wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Rolniczych. Zakres prac obejmuje: 1. Przebudowę boiska 

z masy bitumicznej na boisko wielofunkcyjne: - przygotowanie podłoża z masy bitumicznej (frezowanie, 

czyszczenie), - ułożenie obrzeży betonowych, - wykonanie odwodnienia liniowego, - posadowienie studni 

chłonnych, - ułożenie warstwy wyrównawczej typu ET grub. od 30mm do 60 mm, - ułożenie nawierzchni 

poliuretanowej typu EPDM: - warstwa z granulatu gumowego - grubości ok. 7 mm - warstwa z EPDM - 

grubości ok. 7 mm - dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej 3 m x 2 m - kpl. - wykonanie fundamentu, 

dostawa i montaż dwóch stojaków do koszykówki stalowych cynkowanych jednosłupowych z tablicą 

(laminowana z żywicy epoksydowej) o wym. 180cm x 105cm z obręczą do kosza wzmocnioną uchylną, 

malowaną proszkowo na kolor pomarańczowy oraz siatką łańcuchową, - wykonanie tulei pod słupki do gry w 

tenisa ziemnego (tuleje pod zestaw do siatkówki), - malowanie linii boisk (piłka ręczna, koszykówka, tenis) - 

dostawa i montaż piłkochwytu boiska z siatki elastycznej, syntetycznej PP grub. 5 mm, oczko 8 x 8 cm, na 

słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokości 4,00 m obsadzonych w stopach fundamentowych. - 

Piłkochwyt z jednej strony boiska wielofunkcyjnego od strony budynku szkoły z pominięciem bieżni na 

szerokość około 20 m. 2. Wykonanie boiska do piłki siatkowej: - przygotowanie podłoża, - wykonanie 

podbudowy z kruszyw łamanych, - ułożenie obrzeży betonowych, - ułożenie warstwy typu ET grubości ok. 

35mm, - nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM: - warstwa z granulatu gumowego - grubości ok. 7 mm - 

warstwa z EPDM - grubości ok. 7 mm - dostawa i montaż zestawu do siatkówki: słupki do siatkówki 

aluminiowe o profilu owalnym ze stopniową regulacją zawieszenia siatki w zakresie minimum 1,00 m do 2,50 

m, jeden z napinaczem i krzesłem sędziowskim, montowane w tulejach. Siatka turniejowa czarna z 

antenkami, wzmacniane boki, obszycie z czterech stron - 1 kpl. (zestaw będzie wykorzystywany również do 

gry w tenisa ziemnego). Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i 

Page 1 of 2

2013-08-01file://W:\1 Zamówienia publiczne\2013\IZM-I-272-34-2013 Boiska ZSR\Ogłoszenie o udzieleniu zamów...



higieniczne warunki pracy. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi 

przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać 

lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 

Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również przedmiarem robót, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (w załączeniu), wszelkimi zmianami do SIWZ 

sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących 

poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę 

oferty lub na wykonanie robót. Ponadto przedmiotem realizacji jest: - Przygotowanie placu budowy. - 

Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót. Na wykonane roboty budowlane wymagane 

jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie 

będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce 

realizacji zamówienia: Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.61.19-7, 45.23.61.10-4, 37.45.00.00-7, 45.23.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  30.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

HEMET Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23a, 65-001 Zielona Góra, kraj/woj. lubelskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 265597,75 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 

CENĄ 

Cena wybranej oferty:  235318,62 

Oferta z najni ższą ceną: 235318,62 / Oferta z najwy ższą ceną: 321912,59 

Waluta:  PLN. 
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