
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 126285-2013 z dnia 2013-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 
1.Modernizacja boisk, polegająca głównie na naprawie lub połoŜeniu nawierzchni 
poliuretanowej, obejmuje następujący zakres prac: 1)Wykonanie projektu budowlanego 
uzgodnionego z UŜytownikiem - Gimnazjum nr 5 i Zamawiajacym, z pozyskaniem... 
Termin składania ofert: 2013-07-12  

 

Legnica: Wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule 
zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. Gimnazjum Nr 5 w 
Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy jako elementu programów 
profilaktycznych. 
Numer ogłoszenia: 309710 - 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 Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 126285 - 2013r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji boisk 
sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy 
sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy 
jako elementu programów profilaktycznych.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja boisk, polegająca głównie na 
naprawie lub połoŜeniu nawierzchni poliuretanowej, obejmuje następujący zakres prac: 
1)Wykonanie projektu budowlanego uzgodnionego z UŜytownikiem - Gimnazjum nr 5 i 
Zamawiajacym, z pozyskaniem we własnym zakresie mapy do celów opiniodawczych, 
wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów dotyczących 
zadania jw. z podziałem na poszczególne obiekty jak w § 13 ust. 1 projektu umowy -Rozdział 
3 siwz, - 4 egz. w formie papierowej + forma elektroniczna, pełnienie nadzoru autorskiego 



przez okres realizacji zadania; 2)Wykonanie modernizacji boiska wielofunkcyjnego do piłki 
ręcznej, noŜnej, siatkówki - tzw. boisko duŜe o wym. 22mx44m, 968m2, stan istniejacy - 
nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna, podbudowa z asfaltu przepuszczalnego, drenaŜ 
pod boiskiem, ogrodzenie boiska o wys. 4m, kosze do koszykówki, dwie bramki do piłki 
ręcznej - sprawdzenie, uzupełnienie lub wymiana drenaŜu pod częścią boiska, uzupełnienie 
lub wymiana części warstwy przepuszczalnej z asfaltu przepuszczalnego, połoŜenie 
uzupełnienie renowacja górnej warstwy nawierzchni poliuretanowej, wzmocnienie 
ogrodzenia boiska za bramkami, montaŜ piłkochwytów za bramkami o wys. 5m, linie 
rozgraniczające boiska do piłki ręcznej/noŜnej, dwa boiska do koszykówki, wyposaŜenie w 
osłony zabezpieczające (5 słupów do koszykówki); 3)Wykonanie modernizacji boiska małego 
o wym. 14mx21m, 294m2, stan istniejący - nawierzchnia asfaltowa przepuszczalna, drenaŜ 
pod boiskiem, 2 kosze do koszykówki - wykonanie fundamentów do montaŜu słupów do 
siatkówki (słupy w posiadaniu UŜytkownika), połoŜenie nawierzchni poliuretanowej 
przepuszczalnej, linie rozgraniczające boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, 
wyposaŜenie w osłony zabezpieczające 2 słupów do koszykówki i słupów do siatkówki; 
4)wykonanie modernizacji bieŜni dwutorowej o długości 60m, 181m2, stan istniejący - 
nawierzchnia z mączki ceglanej - uzupełnienie podbudowy, połoŜenie nawierzchni 
poliuretanowej, linie krawędziowe i rozgraniczające; 5)wykonanie modernizacji rozbiegu do 
skoku w dal - stan istniejący - nawierzchnia z mączki ceglanej 27,5m2 - uzupełnienie 
podbudowy, połoŜenie nawierzchni poliuretanowej.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 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:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  22.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• Usługi Transportowe , Artykuły spoŜywcze, BUD-ZIEM Stanisław Ochocki, ul. 
Kwiatowa 10,, 58-125 Pszenno, kraj/woj. dolnośląskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 328435,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIśSZĄ I NAJWY śSZĄ CENĄ 



• Cena wybranej oferty: 289788,00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 289788,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 289788,00 
• Waluta:  PLN. 

 


