
Ogłoszenie nr 500093597-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.  

Gmina Kluczewsko: Budowa boiska wielofunkcyjnego  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 

7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 531541-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Kluczewsko, Krajowy numer identyfikacyjny 590648050, ul. Spółdzielcza  12, 29-

120  Kluczewsko, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 447814246, e-mail 

ug@kluczewsko.gmina.pl, faks 447814224.  

Adres strony internetowej (url): www.kluczewsko.gmina.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa boiska wielofunkcyjnego  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

B.271.5.2018  

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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego. Przedmiot zamówienia 

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury 

sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na 

terenie Gminy Kluczewsko” 2. Opis przedmiotu zamówienia: Na części działki nr 76 w 



miejscowości Kluczewsko projektuje się zagospodarowanie pod budowę boiska 

wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną tj. ciągami pieszymi z kostki, piłko 

chwytów z siatki, urządzeń sportowych, oraz stałej trybuny segmentowej. Boisko 

wielofunkcyjne będzie wydzielone z działki będącej własnością Gminy Kluczewsko. Na 

wydzielonej części działki będą wykonane: − boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

poliuretanowej o wymiarach 46,0 x 30,0 m, − ciągi komunikacyjne utwardzone przy użyciu 

kostki brukowej na powierzchni około 279,00 m2, − piłkochwyty przy boisku z siatki 

polipropylenowej o oczkach 8 x 8 cm (siatka o grubości 5mm) na słupkach metalowych 

ocynkowanych 80 x 80 x 3 mm w rozstawie co 3,0 m (skrajne rozstawy zmienne), − trybuny 

systemowe przy boisku wielofunkcyjnym dla 150 osób, dwurzędowe z siedziskami z 

tworzywa sztucznego, na konstrukcji stalowej ocynkowanej z balustradą stalową 

ocynkowaną, − zieleń niska (trawniki). Przy wykonywaniu w/w elementów boiska 

wielofunkcyjnego będą towarzyszyć niezbędne prace takie jak: − roboty ziemne (koryta, 

wykopy, niwelacje terenu i przemieszczanie gruntu, nasypy, plantowania), − roboty 

betoniarskie przy montażu urządzeń sportowych boiska wielofunkcyjnego (bramek, stojaków 

do koszykówki, słupków do siatkówki i tenisa ziemnego), oraz słupków piłkochwytów, − 

nawierzchnia trawiasta wraz z humusowaniem i przygotowaniem podłoża. Wydzielone 

boisko wielofunkcyjne będzie zlokalizowane w odległości 8,00 m od granicy z pasem 

drogowym drogi wojewódzkiej (działka 604), oraz w odległości 1,00 m od granicy z działką 

numer 75 i w odległości 3,50 – 4,00 m od granicy z działką numer 77. Nieprzekraczalna linia 

zabudowy elementów boiska wielofunkcyjnego wynosi 8,00 m od granicy z pasem 

drogowym drogi wojewódzkiej. Szczegółowy zakres został określony w Przedmiarze robót 

stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz dokumentacji technicznej  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8 

 

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 822393.56  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  6  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6  

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 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 558698.69  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 558698.69  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 778875.13  

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:  

 

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 przepisami.  
 

Zatwierdzam: 
KIEROWNIK REFERATU  

                                                                                                       Infrastruktury, Rolnictwa 

                                                                                                           i Ochrony Środowiska  

                                                                                                      ROMAN NOWAK 

 


