
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 138839-2016 z dnia 2016-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica
1. Roboty budowlane polegające na przebudowie płyty boiska na zadaniu inwestycyjnym p.n. 
Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego w Legnicy obejmujące wykonanie między 
innymi: a) systemu podgrzewania murawy boiska, b) systemu...
Termin składania ofert: 2016-08-01 

Legnica: Wybór Wykonawcy przebudowy boiska piłkarskiego w Legnicy w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego
Numer ogłoszenia: 146322 - 2016; data zamieszczenia: 15.09.2016
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: 138839 - 2016r.

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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy przebudowy boiska 
piłkarskiego w Legnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Stadionu Sportowego 
im. Orła Białego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Roboty budowlane polegające na przebudowie płyty 
boiska na zadaniu inwestycyjnym p.n. Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego w 
Legnicy obejmujące wykonanie między innymi: a) systemu podgrzewania murawy boiska, b) 
systemu odwodnienia boiska, c) murawy-nawierzchni trawiastej boiska z rolki - 9.467 +202 m2 d) 
instalacji zraszania boiska, e) instalacji elektrycznych zewnętrznych, f) instalacji elektrycznych 
wewnętrznych, g) urządzeń sportowych i wyposażenia: - bramek do piłki nożnej - 2 szt. - 
chorągiewek narożnych uchylnych - 4 kpl. - boksu dla zawodników rezerwowych z fotelami dla 17 
osób - 2 kpl. - boksu dla sędziów z fotelami dla 3 osób - 1 kpl. - boksu dla pomocy medycznej z 
fotelami dla 4 osób - 1 kpl. - piłkochwytów na słupkach aluminiowych o wys. 6m i dł. 41m - 2 kpl. 
- tablicy elektronicznej dwustronnej do komunikacji z widzami, służącej do sygnalizacji zmian 
zawodników z modułem wprowadzania informacji o doliczonym czasie gry (wg podręcznika 
licencyjnego PZPN) - 2 szt. - noszy medycznych ratowniczych z usztywnieniem podłożem z pasami
bezpieczeństwa (wg podręcznika licencyjnego PZPN) - 2 szt. h) rozebranie istniejącej płyty boiska 
z trawy naturalnej wraz z przewiezieniem jej na boisko przy ul. Świerkowej w terminie 24h od 
rozebrania. Wykonawca zawiadomi na 3 dni wcześniej Zamawiającego o terminie zdjęcia murawy, 
2. Pielęgnację wykonanej murawy boiska. Wykonawca jest zobowiązany do całorocznego cyklu 
obsługi murawy oraz systemów jej podgrzewania i nawadniania bez ponoszenia kosztów zużycia 
wody i energii cieplnej, które pokrywać będzie użytkownik. Przez całoroczny cykl obsługi murawy 
oraz systemów jej podgrzewania i nawadniania rozumie się wszelkie bieżące prace konserwacyjne, 
pielęgnacyjne, zabiegi agrotechniczne i nawadnianie murawy, zgodnie z instrukcją utrzymania 
murawy, a także zarządzanie systemem podgrzewu murawy. Wykonawca jest zobowiązany 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138839&rok=2016-07-15


przedstawić i przekazać instrukcję utrzymania i pielęgnacji murawy opracowaną w oparciu o 
najnowszą wiedzę i doświadczenia w tym zakresie. Niezbędne są również instrukcje obsługi 
systemów podgrzewu murawy oraz systemu nawadniania murawy. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia w załączonej dokumentacji - Rozdział 4 i 5 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia ( siwz). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, 
patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie 
określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych 
i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia 
równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez 
załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w 
sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub 
rozwiązań..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.23.21.40-5, 45.33.20.00-3.

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: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

• BUD-ZIEM Sp. z o.o., ul. Słoneczna 21, 58-125 Pszenno, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2559696,66 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 2687038,16 

• Oferta z najniższą ceną: 2550270,73 / Oferta z najwyższą ceną: 2687038,16 

• Waluta: PLN .


