
Wolbórz: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu 

sportowego przy ul. Sportowej na dz. nr ewid. 1090 w Wolborzu -Etap I 

Numer ogłoszenia: 69003 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014 

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: 30143 - 2014r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wolbórz, Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz, woj. łódzkie, tel. 44 6164251, faks 44 

6164241. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę 

obiektu sportowego przy ul. Sportowej na dz. nr ewid. 1090 w Wolborzu -Etap I. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających 

na - Poprawie infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej na dz. nr ewid. 

1090 w Wolborzu -Etap I- (znak sprawy ZP.271.3.2014), w zakres których wchodzą : a) roboty rozbiórkowe b) 

roboty elektryczne c) budowa systemu zraszania i odwadniania d) budowa studni wierconej wraz z projektem e) 

boisko trawiaste f) trawniki g) zakup wyposażenia h) roboty porządkowe Miejsce realizacji zadania Wolbórz ul. 

Sportowa 30a 2. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót ,przedmiary robót , które mają charakter pomocniczy do sporządzenia oferty. Z uwagi na 

specyfikę niektórych elementów przedmiotu zamówienia brak było możliwości opisania ich w sposób obiektywny tj. 

bez podawania nazw identyfikacyjnych producenta. Dlatego też w tych przypadkach, gdzie nie można było 

obiektywnie opisać przedmiotu zamówienia użyto w projektach nazwy urządzenia(ń) lub materiału(ów) 

identyfikujące producenta, które w tych przypadkach służą jedynie do ustalenia charakterystyki tych urządzeń lub 

materiałów, Wykonawców ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości 

zapewniające zgodne z projektem funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym 

samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia urządzenia lub materiały -równoważne - innych 

producentów. Dopuszcza się składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o nie gorszych parametrach 

technicznych i technologicznych urządzenia(ń) materiału (ów) innych producentów niż podane w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane 

urządzenie(a) materiał(y) odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego. Wymagane parametry 

techniczne zostały podane w projektach budowlanych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie 

oświadczenie, że oferowane do zastosowania rozwiązanie/ rozwiązania równoważne nie jest/są gorsze od 

opisanego w projekcie budowlano- wykonawczym i spełnia/-ją określone w SIWZ wymagania Do oświadczenia 

(zał. 9 do SIWZ), o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. W przypadku złożenia 

ofert z użyciem urządzenia(ń) materiału (ów) równoważnego Wykonawca w każdej takiej pozycji kosztorysowej, 

gdzie równoważne rozwiązania będzie zastosowane umieści (na końcu pozycji) dopisek pogrubioną czcionką- 

rozwiązanie równoważne . Jeżeli Wykonawca w kosztorysie ofertowym w opisie pozycji robót zastosuje ogólną 

nazwę, która niewystarczająco określi rodzaj użytego urządzenia materiału wówczas na etapie realizacji umowy 

Wykonawca ma obowiązek stosować takie urządzenia materiały jakie wynikają z projektu budowlano- 



wykonawczego. 3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia w 

zakresie budowy boiska sportowego trawiastego w zakresie zraszania i odwadniania 3.1 Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3.2 

Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie 

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków . 3.3. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą 

oświadczenia, że oferowane roboty budowlane spełniają te wymagania. Wzór oświadczenia o spełnianiu wymagań 

określonych przez zamawiającego stanowi Załącznik nr 9. do SIWZ. Do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym przepis art. 26 ust. 3 i 4 Pzp stosuje się.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.21.22.21-1, 45.11.27.10-5, 37.40.00.00-2, 

45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1, 45.25.20.00-9, 90.00.00.00-7. 

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: Zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

 Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew BEATA Henryk Chojnacki;, ul.Chopina 3;, 58-310 Szczawno-Zdrój;, 

kraj/woj. dolnośląskie.  

 Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego Chojnaccy, Bartosz Chojnacki , Witoszów Górny 15, 58-100 

Świdnica, kraj/woj. lubuskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1110277,50 PLN. 

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

 Cena wybranej oferty: 1050143,99 

 Oferta z najniższą ceną: 1050143,99 / Oferta z najwyższą ceną: 1050143,99 

 Waluta: PLN. 
 


