
Czerwionka-Leszczyny: Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-

Leszczynach 

 

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: 66452 - 2016r.  

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. 

śląskie, tel. 032 4312034, faks 032 4311466. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół                                     

w Czerwionce-Leszczynach jest budowa boiska do piłki nożnej, bieżni okólnej wraz z bieżnią 

prostą oraz piaskownicą do skoku w dal.  

2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy 

obejmujący m.in.:  

1) wykonanie wykopu w zakresie niezbędnym do realizacji całości zadania wraz z wywozem 

nadmiaru urobku, jego składowaniem i utylizacją,  

2) budowę drenu francuskiego po obwodzie bieżni o długości 300 mb,  

3) wykonanie stabilizacji chemicznej podłoża gruntowego do głębokości przemarzania Dmin 

= 1 m o przekroju daszkowym i grubości 40-82 cm na całej powierzchni budowanego 

obiektu,  



4) wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kamienia łamanego dostosowanych do 

spadków stabilizowanego podłoża i nachylenia poprzecznego nawierzchni na całej 

powierzchni budowanego obiektu,  

5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 5 cm i geowłókniny na całej 

powierzchni budowanego obiektu wraz zamontowaniem 2 rur drenarskich w osłonie z 

geowłókniny na długości 2 x 82 m,  

6) budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 28 m x 60 m (ze strefami bezpieczeństwa) o 

nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm,  

7) montaż 2 bramek,  

8) budowę bieżni okólnej 4-torowej o długości 200 m wraz z bieżnią prostą o długości 100 m, 

strefami rozbiegu i hamowania 2 m x 6 m, o nawierzchni natryskowej grubości 13 mm,  

9) budowę piaskownicy do skoku w dal,  

10) budowę piłkochwytu o wysokości h=4 m z montażem paneli ogrodzenia o wysokości h=2 

m,  

11) budowę ogrodzenia panelowego o wysokości h=2 m,  

12) utwardzenie terenu kostką brukową,  

13) przełożenie kabla energetycznego relacji Stacja R2411 (pole odpływowe nr 7) - OPEC 

Wymiennikownia ciepła,  

14) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego wykonanego obiektu oraz infrastruktury 

uzbrojenia i złożenie go do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 

45.11.12.00-0, 45.11.22.10-0, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.22.31.00-7, 45.23.00.00-8, 

45.23.32.00-1. 

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: 29.04.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

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

 MT EUROINVEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Fabryczna 6, 34-300 Żywiec, 

kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 963984,68 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                                      

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 826762,96  

 Oferta z najniższą ceną: 826762,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1528357,52 

 Waluta: PLN . 

 

 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2016 r. 
 


