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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 89558-2014 z dnia 2014-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pisz
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na
terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Zakres robót budowlanych: przebudowa płyty boiska...
Termin składania ofert: 2014-04-02

Pisz: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego
stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu
sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu
Numer ogłoszenia: 153432 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
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: 89558 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińskomazurskie, tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i
rozbudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu sportowego przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Piszu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego
stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Piszu. Zakres robót budowlanych: - przebudowa płyty boiska przez wykonanie: nowej
nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 4 591,615 m2, instalacji zraszania płyt boiska wraz z przyłączem
wodociągowym, instalacji odwadniania płyty boiska, instalacji odwadniania bieżni oraz wykonanie instalacji
elektrycznej obejmującej: sterowanie instalacją zraszania płyty boiska, instalacji zasilającej urządzenia
informacyjno- pomiarowe poszczególnych konkurencji sportowych, - przebudowa bieżni boiska, dla konkurencji
biegowych: biegi przez płotki, biegi z przeszkodami, biegi sztafetowe, biegi płaskie, obejmującą wymianę
istniejącej nawierzchni na nawierzchnie sportowe - poliuretanowe z nowymi elastycznymi obrzeżami o
powierzchni 2 005,975 m2 , - przebudowa rozbiegów skoków: wzwyż, w dal, trójskok obejmującą wymianę
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istniejących nawierzchni na nawierzchnie sportowe poliuretanowe z elastycznymi obrzeżami o powierzchni
782,717 m2 , - przebudowa rzutni pchnięcia kulą, poprzez: wymianę koła rzutni na nowe, wykonanie nowego
pola rzutów o powierzchni 10,862 m2, - przebudowa zeskoczni skoku w dal i trójskoku poprzez wymianę
zeskoku, - budowa nowego oświetlenia stadionu z liniami kablowymi, - budowa kanalizacji deszczowej w obrębie
płyty stadionu odprowadzającej wody opadowe z instalacji odwadniania bieżni i nawierzchni boiska: drenaż
długości 1 197,00 mb, kanalizacja deszczowa długości 334,30 mb, - remont istniejącego ogrodzenia stadionu i
płyty boiska i wykonanie nowego ogrodzenia stadionu i remontu ogrodzenia płyty boiska długości 321,38 mb, budowa nowych miejsc siedzących - trybun boiskowych przestawnych konstrukcji stalowej z siedziskami z
plastiku miejsc siedzących 360 oraz utwardzenie terenu kostką betonową pow. 198,40 m2. UWAGA:
Zamawiający informuje, iż na stronie Zamawiającego została zamieszczona kompletna dokumentacja
projektowa dotycząca przebudowy i rozbudowy istniejącego stadionu lekkoatletycznego przyszkolnego przy ZSO
w Piszu. Z zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający wyłączył wykonanie budynku socjalno-magazynowego
wraz z placem manewrowym oraz boiska wielofunkcyjnego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
załączoną do SIWZ dokumentacją projektową i wykonawczą, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, polskimi normami oraz
zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie
oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektami budowlanymi i wykonawczymi Wykonawca
zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych. Za zakończenie inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu
umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. W ofercie należy uwzględnić dostawę i
montaż trybuny systemowej, przeznaczonej na 360 miejsc siedzących. Montaż w miejscu zaznaczonym na
zagospodarowaniu terenu. Trybuna trzyrzędowa zaopatrzona w siedziska z oparciami z tworzywa sztucznego,
spełniająca wszystkie wymagania bezpieczeństwa niezbędne dla tego obiektu. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuka budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami
Prawnymi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.20.00-6, 45.21.22.00-8, 45.21.22.20-4,
45.21.22.21-1.

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: Inwestycja zostanie wykonana w ramach realizacji projektu Rozwój Inwestycji w zakresie
zrównoważonej infrastruktury sportowej wdrażanego w ramach Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna
Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna, ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3319634,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 4058483,28
Oferta z najniższą ceną: 4058483,28 / Oferta z najwyższą ceną: 4058483,28
Waluta: PLN.
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