
Ogłoszenie nr 500158732-N-2018 z dnia 09.07.2018r.

Urząd Miasta i Gminy Pasym: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m
oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie  dotyczy  projektu  lub  programu współfinansowanego  ze  środków Unii
Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 561144-N-2018
Ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.  1)  NAZWA  I  ADRES:  Urząd  Miasta  i  Gminy  Pasym,  krajowy  numer  identyfikacyjny
53831400000, ul. Rynek  8, 12-130   Pasym, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089
6212011 w. 35, faks 896 212 010, e-mail umig@pasym.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pasym.pl
Adres profilu: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach
30x60m
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
RRG.271.11.2018
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: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o
wymiarach  30x50m  oraz  boiska  do  piłki  nożnej  o  wymiarach  30x60m, oraz  uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów.                     



Dane techniczne: Kompleks sportowo - rekreacyjny: boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62m - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 25x40m -
oświetlenie boisk, maszty o wysokości do 9m - ogrodzenie boisk sportowych z bramami i furtkami
-  wys.  do  4m  -  piłkochwyty  o  wysokości  do  6m  1.  Boisko  do  gry  w  piłkę  nożną:  -  grunt
zagęszczony do Is=0,98 zbrojony geowłókniną układana wg SST - warstwa odsączająca z pospółki
lub piasku o miąższości 40cm, - warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego naturalnego (fr. 0-
63mm) o gr. 30 cm - warstwa klinująca z kruszywa kamiennego naturalnego (fr. 0-31,5mm) o gr.
5cm - warstwa wyrównująca z miału kamiennego naturalnego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm Boisko należy
oddzielić  od  sąsiadujących  elementów  terenu  za  pomocą  obrzeży  betonowych  8x30x100cm
układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki
poprzeczne o wartości min.  0,5%. Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe należy wykonać
drenaż według opracowania branży sanitarnej.  Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę
syntetyczną  o  następujących  parametrach:  -  wysokość  całkowita  nawierzchni:  40-70mm  -  typ
włókna: monofil - skład chemiczny włókna; polietylen - ciężar włókna: min. 11.000 Dtex - gęstość
trawy: min. 100.000 włókien/m2 - wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat SBR czarny, - kolor
nawierzchni:  zielony,  -  linie:  wklejone  w nawierzchnię  -  białe  Nawierzchnia  powinna posiadać
badania na zgodność z obowiązującą normą PN-EN 15330-1 Wyposażenie sportowe - piłka nożna:
Bramki  aluminiowe  (5x2m),  montowane  w  tulejach,  siatki  do  bramek.  Ilość:  2  szt.  Boisko
syntetyczne  -  wielofunkcyjne  PODBUDOWA Przekrój  przez  podbudowę:  -  istniejąca  warstwa
nawierzchni asfaltowej - warstwa stabilizująca ET, gr. 4 cm, - warstwa podkładowa z mieszanki
SBR,  gr.  min.  7mmm,  -  warstwa  użytkowa  z  mieszanki  EPDM,  gr.  min.  7mm.  Podbudowa
oddzielona  od  pozostałych  elementów  terenu  za  pomocą  obrzeży  betonowych  100x30x8cm
ustawianych  na  ławie  betonowej  z  betonu  B10  z  oporem.  NAWIERZCHNIA Jako  warstwę
wykończeniową  przyjmuje  się  bezspoinową,  nieprefabrykowaną  nawierzchnię  poliuretanową  o
następujących  minimalnych  parametrach:  Technologia  typu  EPDM  -  nawierzchnia  gładka,
przepuszczalna  dla  wody,  wykonana  dwuwarstwowo.  W  przypadku  zastosowania  podbudowy
przepuszczalnej  nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej  typu ET o
grubości min. 40 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm., górna warstwa wykonana z
kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnia powinna posiadać badania na zgodność z
obowiązującą normą PN-EN 14877. WYPOSAŻENIE SPORTOWE I. Koszykówka: - obręcz do
koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 szt., - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 90 x
120  cm  -  4  szt.,  -  mechanizm  regulacji  wysokości  -  4  szt.,  -  konstrukcja  do  koszykówki
dwusłupowa,  montowana w tulejach  -  4  szt.  II.  Siatkówka:  -  słupki  do  siatkówki,  aluminiowe
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 4 szt. - siatka do siatkówki - 2 szt. III. Wyposażenie
do piłki ręcznej: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 szt., - siatki do bramek - 2 szt.
OŚWIETLENIE  BOISK  Boisko  piłkarskie  i  boisko  wielofunkcyjne  -  Maszt  -  słup  stożkowy,
wysokości min. 9,00m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową.
OGRODZENIE BOISK Ogrodzenie boisk na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach
Ø40 lub 40x40x100cm z betonu B20 (C16/20), posadowione do głębokości przemarzania (1,0m).
Siatka  ocynkowana  powlekana  w  kolorze  zielonym  z  drutu  2,5mm  +  powłoka  o  oczkach
kwadratowych  45x45mm,  słupy  z  profilu  Ø60x3,  w  narożnikach  zastrzały,  na  zwieńczeniu
ogrodzenia poprzeczki z profilu zamkniętego 20x40x2mm. W komplecie brama i furtka w wersji
ocynkowanej  (elementy  ocynkowane  malowane  proszkowo  na  kolor  zielony).  Rozwiązanie
techniczne  bramy  wg  rozwiązań  typowych  producenta.  Wysokość  ogrodzenia  min.  4m,  siatka
ogrodzeniowa usztywniona drutem naciągowym z napinaczami  w rozstawie  co  50cm.  Rozstaw
słupków maksymalnie co 2,5m. Furtki i  bramy systemowe rozwierane.  Szerokość furtki 1,00m,
bramy 3,0m, wysokość min. 2,20m. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tj.
słupów o profilu okrągłym, stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor zielony,
o śr. 60mm gr. ścianki 3mm, w rozstawie do 2,5m). Narożniki wzmocnione zastrzałami z profilu
60x40x3mm. Piłkochwyty o wysokości min. 6,0m. Słupki piłkochwytów malowane proszkowo na



kolor RAL 6005. Siatka polipropylenowa mocowana na karabińczyki i linki usztywniające, słupy z
profili stalowych z rury kwadratowej ocynkowanej 80x80x3mm mocowane w tulejach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7, 
Dodatkowe kody CPV:  45212221-1

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów Nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2018
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 920808.71
Waluta: PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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 
Nazwa wykonawcy: Sportsystem Sp. z o.o.
Email wykonawcy: info@sportsystem.pl
Adres Pocztowy: ul. Mickiewicza 21/23
Kod pocztowy: 10-508
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 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 1132594.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1132594.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1576495.18
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: Nie dotyczy
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) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.

     BURMISTRZ MIASTA PASYM

/-/ Cezary Łachmański


