
Ogłoszenie nr 510218880-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.

Gmina Pysznica: Część I. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica –
Przebudowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy. Część II.

Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica – Remont Sali
gimnastycznej wraz z zapleczem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach.

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: 595909-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr
24  , 37-403  Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail
zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.
Adres strony internetowej (url): www.pysznica.bip.gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Część I. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica – Przebudowa boisk
sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy. Część II. Modernizacja szkolnej
infrastruktury sportowej w Gminie Pysznica – Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.III.271.9.2019

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:

Część I - Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwóch boisk sportowych w Pysznicy o
nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej
wraz z niezbędną infrastrukturą oraz utwardzenie części terenu pod ciągi piesze, parking dla
rowerów. Projekt przewiduje lokalizację na terenie opracowania następujących elementów: –
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boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej; – budowę ogrodzenia
boiska wraz bramą wjazdową i 2 furtkami wejściowymi, – utwardzenie terenu pod ciągi piesze,
parking dla rowerów. Część II - Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa sali
gimnastycznej wraz z zapleczem w Jastkowicach. Roboty budowlane związane są z poprawą
funkcjonalności obiektu objętego przebudową. Zakres prac budowlanych obejmuje: -
zeszlifowanie istniejącej nawierzchni sali gimnastycznej, nałażenie warstwy wyrównawczej,
samopoziomującej i ponowne ułożenie nowej nawierzchni sportowej poliuretanowej, - demontaż
i ponowny montaż nowych urządzeń sportowych i drabinek, - wymiana tablicy wyników na
nową, wymiana 4 głośników z osłonami na nowe, - wymiana oświetleniowych opraw na LED, -
wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach remontowanych i przebudowywanych, -
wymiana gniazd i łączników, - rozbiórka części ścianek działowych, murowanie nowych, -
usuniecie okładzin ścian i posadzek w wybranych pomieszczeniach, - malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie okładzin ceramicznych ścian i posadzek, - wykonanie barierki ruchomej na wejściu
do schodów, malowanie istniejących barierek schodów i antresoli, - wymiana stolarki drzwiowej
wewnętrznej, - wymiana części okien wraz z parapetami i podokiennikami, - docieplenie stropu
nad salą gimnastyczną i antresolą w poziomie pasa dolnego wełną mineralną gr. 10cm, - montaż
uchwytów do istniejących słupów żelbetowych na antresoli wraz z ochronną siatką
polipropylenową, - montaż konstrukcji do mocowania i przesuwu ręcznego kotary wraz z kotarą
przezierną, - montaż kotary na lince wraz z naciągami, - wymiana części grzejników żeliwnych
na stalowe płytowe, - prace towarzyszące. Zakres prac niezbędnych do wykonania części I, II
został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej tj. projektach technicznych,
przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do
SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji
będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub
pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie
wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że
posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte
materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również
wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt
prac geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu
budowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212200-8, 45112720-8, 45262700-8, 45453000-7

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
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w Gminie Pysznica – Przebudowa boisk sportowych przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej
w Gminie Pysznica – Remont Sali gimnastycznej wraz z
zapleczem Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastkowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 398373.98
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosz Rafał
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zofianka Górna 77
Kod pocztowy: 23-300
Miejscowość: Janów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

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 490000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 490000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 541781.15
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:
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 345617.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosz Rafał
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zofianka Górna 77
Kod pocztowy: 23-300
Miejscowość: Janów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

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 425110.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 425110.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 425110.00
Waluta:

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
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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