
głoszenie nr 510106389-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.  

 

Gmina Jeżowe: Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i 

oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe. 

 

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: 532553-N-2019  

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Jeżowe, Krajowy numer identyfikacyjny 83040941300000, ul. Jeżowe  , 37-430  Jeżowe, woj. 

podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 794 304, e-mail jezowe@pro.onet.pl, faks 158 794 304.  

Adres strony internetowej (url): www.jezowe.biuletyn.net  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na 

terenie Gminy Jeżowe.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP 271.02.2019  

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:  
Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na 

terenie Gminy Jeżowe. Część 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z 

ogrodzeniem i oświetleniem w Cholewianej Górze. Część 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o 

nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w Starym Narcie. Zadanie dofinansowane 

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju 

Lokalnej Infrastruktury Sportowej Grupa II - zadania modernizacyjne PRZEDMIOT INWESTYCJI - Część 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w 

Cholewianej Górze. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 m x 

44m o nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich na podbudowie z kruszywa. Boisko ma charakter obiektu 

sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej 

miejscowości Cholewiana Góra. OPIS INWESTYCJI 1.1 Podstawowe wymiary i powierzchnie całego 

boiska wielofunkcyjnego : - długość: 48,00 m - szerokość: 26,00 m - powierzchnia brutto: 1 248,00 m2 , 

obwód boiska: 148,00 m Powierzchnia boiska w całości jest w granicy ogrodzenia o nawierzchni 

syntetycznej , poliuretanowej typu Sandwich • Powierzchnia boiska do piłki ręcznej - 20 x 40 m – 1 boisko • 

Powierzchnia boiska do koszykówki - 15 x 24 m – 2 boiska • Powierzchnia boiska do siatkówki - 9 x 18 m – 

2 boiska • Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego - 10.97x 23.77m - 1 boisko • Długość ogrodzenia 148 m 

• Wysokość ogrodzenia - 4 m • Po obu stronach krótszych boków zaprojektowano słupki 6 m w celu 

montażu piłko chwytów o długości 2 x 15 m • Brama wjazdowa o wymiarach w osiach słupków ogrodzenia 



- 250 x 200 cm • Furta wejściowa o wymiarach w osiach słupków ogrodzenia - 120 x 200 cm 1.2 Na terenie 

zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną w celu zapewnienia komunikacji do bramy oraz dość i dojazdów. 

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm –403.50 m2 ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30 cm w 

kolorystyce kostki o długości 203 m. Kostka kolor szary lub inny w uzgodnieniu z inwestorem. 1.3 

Instalacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego. Zasilanie oświetlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego 

wykonać ze złącza kablowo - pomiarowego ZKP. Zestaw ZKP i przyłącze kablowe - według opracowania 

RE Leżajsk. Ze złącza ZKP należy wyprowadzić zasilanie zalicznikowe kablem YKXSżo 5×16mm2. Przy 

projektowanym boisku zainstalować szafkę oświetleniową SO. Szafkę wykonać zgodnie ze schematem 

ideowym - rys. nr E2. Załączenie oświetlenia automatycznie przez zegar astronomiczny lub ręcznie. 

Zabudowa i elewacja szafki rys. nr E3. Z szafki SO wyprowadzić obwód do zasilania oświetlenia boiska 

wielofunkcyjnego kablem YAKXSżo 5×16mm2. Do oświetlenia boiska dobrane zostały naświetlacze 

asymetryczne o mocy 400W z regulacją kąta rozsyłu światła, źródło światła: lampa metalohalogenowa min. 

33000 lm. Oprawy zapewniają ograniczenie olśnienia i rozproszenia światła w górę. Dobrana ilość opraw 

zapewnia średnie natężenie oświetlenia 75 lx dla płyty boiska wielofunkcyjnego. Oprawy projektuje się 

umieścić na słupach stalowych ocynkowanych stożkowych o wysokości 10m, grubość ścianki słupa 4mm, 

mocowanie głowicy 76mm. Na słupie instalować głowice regulowane dwuramienne ocynkowane, długość 

ramion 50cm, mocowanie głowicy 76mm. Po montażu naświetlaczy dokonać regulacji ustawienia kąta 

rozsyłu światła celem uzyskania równomierności oświetlenia. Słupy instalować na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wewnątrz słupa zainstalować listwę 

złączową oraz zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy S301B-10A. Zasilanie opraw wykonać przewodem 

YDYżo 3×2,5mm2. Kable zasilające szafę SO i słupy oświetleniowe układać zgodnie ze schematem 

ideowym oświetlenia - rys. nr E1 i planem zagospodarowania terenu - rys. nr 1, na głębokości 70cm i 

podsypce z piasku 10cm. Na skrzyżowaniu kabli z innymi sieciami uzbrojenia terenu, kable zabezpieczyć 

rurami ochronnymi. Kable zasypać warstwą 10 cm piasku, 15 cm ziemi rodzimej bez kamieni i darni, ułożyć 

folię koloru niebieskiego. Resztę wykopu zasypać ziemią rodzimą, zagęszczając każdą warstwę. Razem z 

kablami w wykopie ułożyć bednarkę FeZn 25×4 dla uziemienia słupów oświetleniowych. Rezystancja 

uziemienia słupów nie może przekroczyć wartości 10Ω. PRZEDMIOT INWESTYCJI - Część 2. Budowa 

boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w Starym 

Narcie. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 m x 44m o 

nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich na podbudowie z kruszywa. Boisko ma charakter obiektu 

sportowego ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej 

miejscowości Stary Nart. 1.1 Podstawowe wymiary i powierzchnie całego boiska wielofunkcyjnego : - 

długość: 48,00 m - szerokość: 26,00 m - powierzchnia brutto: 1 248,00 m2 , obwód boiska: 148,00 m 

Powierzchnia boiska w całości to jest w granicy ogrodzenia o nawierzchni syntetycznej ,poliuretanowej typu 

Sandwich • Powierzchnia boiska do piłki ręcznej - 20 x 40 m – 1 boisko • Powierzchnia boiska do 

koszykówki - 15 x 24 m – 2 boiska • Powierzchnia boiska do siatkówki - 9 x 18 m – 2 boiska • 

Powierzchnia boiska do tenisa ziemnego - 10.97x 23.77m - 1 boisko • Długość ogrodzenia 148 m • 

Wysokość ogrodzenia - 4 m • Po obu stronach krótszych boków zaprojektowano słupki 6 m w celu montażu 

piłkochwytów o długości 2 x 15 m • Brama wjazdowa o wymiarach w osiach słupków ogrodzenia - 250 x 

200 cm • Furta wejściowa o wymiarach w osiach słupków ogrodzenia - 120 x 200 cm 1.2 Na terenie 

zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną w celu zapewnienia komunikacji do bramy oraz dość i dojazdów 

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm –22 m2 ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30 cm w 

kolorystyce kostki o długości 28 m. Kostka kolor szary lub inny w uzgodnieniu z inwestorem Zasilanie 

oświetlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego wykonać z istniejącej tablicy TP, zlokalizowanej w 

budynku szkoły. W tablicy TP dobudować rozłącznik R303 35A. Z tablicy TP należy wyprowadzić zasilanie 

zalicznikowe kablem YKXSżo 5×16mm2. W budynku szkoły kabel zasilający prowadzić n/t w korytku 

instalacyjnym lub rurze osłonowej sztywnej. Przejście przez parking szkolny/chodnik wykonać metodą 

podwiertu. Przy projektowanym boisku zainstalować szafkę oświetleniową SO. Szafkę wykonać zgodnie ze 

schematem ideowym, rys. nr E2. Zabudowa i elewacja szafki SO - rys. nr E3. Załączenie oświetlenia 

automatycznie przez zegar astronomiczny lub ręcznie. Z szafki SO wyprowadzić obwód do zasilania 

oświetlenia boiska wielofunkcyjnego kablem YAKXSżo 5×16mm2. Do oświetlenia boiska dobrane zostały 

naświetlacze asymetryczne o mocy 400W z regulacją kąta rozsyłu światła, źródło światła: lampa 

metalohalogenowa min. 33000lm. Oprawy zapewniają ograniczenie olśnienia i rozproszenia światła w górę. 

Dobrana ilość opraw zapewnia średnie natężenie oświetlenia 75 lx dla płyty boiska wielofunkcyjnego. 

Oprawy projektuje się umieścić na słupach stalowych ocynkowanych stożkowych o wysokości 10m, 



grubość ścianki słupa 4mm, mocowanie głowicy 76mm. Na słupie instalować głowice regulowane 

dwuramienne ocynkowane, długość ramion 50cm, mocowanie głowicy 76mm. Po montażu naświetlaczy 

dokonać regulacji ustawienia kąta rozsyłu światła celem uzyskania równomierności oświetlenia. Słupy 

instalować na prefabrykowanych fundamentach betonowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Wewnątrz słupa zainstalować listwę złączową oraz zabezpieczenie – wyłącznik nadprądowy S301B-10A. 

Zasilanie opraw wykonać przewodem YDYżo 3×2,5mm2. Kable zasilające szafę SO i słupy oświetleniowe 

układać zgodnie ze schematem ideowym oświetlenia - rys. nr E1 i planem zagospodarowania terenu - rys. nr 

1, na głębokości 70cm i podsypce z piasku 10cm. Na skrzyżowaniu kabli z innymi sieciami uzbrojenia 

terenu, kable zabezpieczyć rurami ochronnymi. Kable zasypać warstwą 10 cm piasku, 15 cm ziemi rodzimej 

bez kamieni i darni, ułożyć folię koloru niebieskiego. Resztę wykopu zasypać ziemią rodzimą, zagęszczając 

każdą warstwę.Razem z kablami w wykopie ułożyć bednarkę FeZn 25×4 dla uziemienia słupów 

oświetleniowych. Rezystancja uziemienia słupów nie może przekroczyć wartości 10Ω. Ochrona 

przeciwporażeniowa. Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto szybkie 

wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki instalacyjne. Dla instalacji elektrycznej zaprojektowanej 

w układzie: TN-S, należy: - wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonać jako 

trójprzewodowe (L1, N, PE), obwody trójfazowe wykonać jako pięcioprzewodowe (L1-3, N, PE), - do żyły 

PE podłączyć wszystkie dostępne części metalowe urządzeń oraz słupy i oprawy oświetleniowe. Całość 

ochrony od porażeń wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364 i przepisami. Zachować kolorystykę 

przewodów zgodnie z normą. 3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w 

dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiary robót dla części 1: 8.1 Roboty budowlane 8.2 

Roboty elektryczne Przedmiary robót dla części 2: 8.3 Roboty budowlane 8.4 Roboty elektryczne 4. 

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w 

dziale VIII niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę 

przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 6. Zamawiający informuje, że oferty 

można składać na wybrane części tj. Część 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w Cholewianej Górze. Część 2.Budowa boiska 

wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w Starym Narcie. lub 

na wszystkie części tj. 1 i 2 część. 7.Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 8. Roboty 

muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, 

techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z 

zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 9. Zgodnie 

z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w 

niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw 

producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów 

równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 

użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub 

załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, 

aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał 

(wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na 

składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące 

parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały 

(wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.Użyte 

materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z 



przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość 

wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O 

PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia (dotyczy części 1 i 2): Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, wymaga, aby wszystkie osoby 

realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem 

zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie zostanie załączone do umowy. 2. 

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia - czynności opisane w przedmiarze robót, czynności pracownika fizycznego. 3. 

Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach 

przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4.Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej 

wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem. 5.Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 

dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania 

poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 6.W trakcie realizacji zamówienia 

Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu i dokonywania ich 

oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę dotyczących 

osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia 

– w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 7.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub 

podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o 

pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy. 

8.Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych 

czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu 

Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 9. 9.W 

przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni 

roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 10.Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu oświadczenie, że 

osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej 

umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza 

składania ofert częściowych tj. na cześć 1, część 2 lub na wszystkie części Zamawiający nie zastosował 

dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie 

przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający nie przewiduje 

możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.  



II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
tak  

II.5) Główny Kod CPV: 45112000-5 

 

Dodatkowe kody CPV: 45233270-2, 45255110-3, 45262350-9, 45342000-6, 45310000-3  

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  

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i 

oświetleniem w Starym Narcie.  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 452192.99  

Waluta zł  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  10  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10  

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: Zakład Remontowo Budowlany Józef Bajek  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Nowosielec 288  

Kod pocztowy: 37-400  

Miejscowość: Nisko  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

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 

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Józef Bajek  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Nowosielec 288  

Kod pocztowy: 37-400  

Miejscowość: Nisko  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

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 409508.86  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 409508.86  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 601888.36  

Waluta: zł  

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:  
Część 1 Cena Netto;451214.15 zł. Brutto:554993.40 zł Część 2 Cena Netto:409508.86 zł. Brutto 503695.90 

zł  

 

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i 

oświetleniem w Cholewianej Górze.  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 493129.79  

Waluta zł  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  11  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11  

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: Zakład Remontowo Budowlany Józef Bajek  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Nowosielec 288  

Kod pocztowy: 37-400  

Miejscowość: Nisko  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

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 451214.15  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 451214.15  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 649240.48  

Waluta: zł  

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:  
Część 1 Cena Netto;451214.15 zł. Brutto:554993.40 zł Część 2 Cena Netto:409508.86 zł. Brutto 503695.90 

zł  

 

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 udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisam 

 


