Gmina Miasto Pionki

Pionki, dn. 08.07.2015r.

Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26 - 670 Pionki
tel. 48 3414 200, fax 48 3414 200

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
W imieniu zamawiającego, tj. Gminy Miasto Pionki, zapraszam do złożenia oferty na
wykonanie budowy ogrodzenia boiska sportowego i placu widowni, placu widowni oraz
opaski boiska przy PSP Nr 1 w Pionkach przy ul. 15-go Stycznia 3 oraz wykonanie budowy
ogrodzenia boiska sportowego oraz opaski boiska przy PSP Nr 5 w Pionkach przy ul.
Targowej 9.
I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:
1. PSP Nr 1
1) Opis zagospodarowania terenu.
Przedmiotem zamówienia objęta jest część działki nr 489 - stanowiąca teren Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Pionkach, ul. 15-go Stycznia 3 w Pionkach.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
− budowę ogrodzenia boiska sportowego i placu widowni
− budowę placu widowni,
− budowę opaski boiska.
2) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia należy wykonać demontaż opraw oświetleniowych i
wysięgników oraz słupów oświetleniowych betonowych w ilości 6 szt. oraz dokonać ich utylizacji.
3) Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie boiska zostało zaprojektowane ze wszystkich czterech boków boiska – ogrodzenie panelowe.
Wymiary ogrodzenia to 45 m - dłuższy bok i 28 m – krótszy bok za bramkami, wysokość ogrodzenia to 3,00
m od poziomu terenu. Łączna długość ogrodzenia wynosi 146 mb.
Od strony budynku szkolnego, w ogrodzeniu zostały zaprojektowane: brama wjazdowa i furtka
wejściowa o łącznej szerokości 5,00 m i druga pojedyncza furtka. Szczegółowa lokalizacja bramy i furtek
zostanie uzgodniona z zarządcą terenu na etapie realizacji. Brama i furtki winny być zgodne z dostarczonym
systemem ogrodzenia.
Ogrodzenie o wysokości 3 m. Pierwszy pas paneli od poziomu „0” do 1,5 m: Panel ogrodzeniowy prosty
bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi
8mm, oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym
RAL 6005.
Drugi pas paneli od poziomu 1,5 m do 3 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających,
wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm, oczko 100 x 200mm, powłoka
ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Słupy ogrodzeniowe do
ogrodzenia panelowego 60 x 40 x 3mm o wysokości 4000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Słupy osadzone w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości 100 cm,
z
betonu B15, wylewanych na gruncie. Rozstaw między słupami – 2,5 m.
Od góry otwory słupów zaślepione gotowymi zatyczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych.

4) Plac pod widownię.
Plac pod widownię projektuje się z kostki betonowej Behaton firmy Jadar w kolorze czarnym.
Nawierzchnia ułożona w spadku 2% w kierunku jezdni. Zakończenie od strony jezdni krawężnikiem
betonowym o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, dług. 45 mb, z boków obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm,
dług. 10 mb.
Warstwy nawierzchni placyku:
- kostka betonowa Behaton 8 cm,
- mieszanka piaskowo-cementowa 4 cm,
- podbudowa z chudego betonu C 8/10 – 15 cm,
- podsypka piaskowa (piasek średnioziarnisty) – grubość 10 cm.
Poszczególne warstwy należy zagęścić wibratorem mechanicznym, szczeliny wypełnić piaskiem.
Obrzeża trawnikowe i krawężniki ułożyć na warstwie betonu oporowego B15.
Projektowany plac pod widownię zajmuje teren o wym. 44,6 m x 5 m - zlokalizowany pomiędzy
boiskiem, a jezdnią. Chodniki stanowiące dojścia do boiska znajdujące się w terenie przeznaczonym pod
plac widowni należy przełożyć (20 m2).
5) Opaska boiska.
Boisko z trzech stron należy wykończyć opaską wykonaną z kostki betonowej Behaton gr. 6 cm
(kolor czarny) o szerokości 100 cm.
Nawierzchnia brukowana posadowiona jest na podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm
i
podsypce piaskowej. Opaskę należy wykończyć obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm ułożonym na ławie
betonowej B-15 z oporem.
Długość opaski 89 mb, szerokość 1,0 m (pow. 89 m2), obrzeże opaski 91 mb.

2. PSP Nr 5
1) Opis zagospodarowania terenu.
Projektem objęta jest część działki nr 1131, stanowiąca teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, ul.
Targowa 9 w Pionkach.
Projekt obejmuje:
− budowę ogrodzenia boiska sportowego,
− budowę opaski boiska.
2) Ogrodzenie boiska
Ogrodzenie boiska zostało zaprojektowane ze wszystkich czterech boków boiska – ogrodzenie panelowe.
Wymiary ogrodzenia to 44 m - dłuższy bok i 30 m – krótszy bok za bramkami, wysokość ogrodzenia to 3,00
m od poziomu terenu. Łączna długość ogrodzenia wynosi 148 mb.
Od strony budynku szkolnego, w ogrodzeniu zostały zaprojektowane: brama wjazdowa i furtka
wejściowa o łącznej szerokości 5,00 m i druga pojedyncza furtka. Szczegółowa lokalizacja bramy i furtek
zostanie uzgodniona z zarządcą terenu na etapie realizacji.
Brama i furtki winny być zgodne z dostarczonym systemem ogrodzenia.
Ogrodzenie o wysokości 3 m. Pierwszy pas paneli od poziomu „0” do 1,5 m: Panel ogrodzeniowy prosty
bez przetłoczeń usztywniających, wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi
8mm, oczko 50 x 200mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym
RAL 6005.
Drugi pas paneli od poziomu 1,5 m do 3 m: Panel ogrodzeniowy prosty bez przetłoczeń usztywniających,
wykonany z drutu gładkiego, drut pionowy fi 6mm, drut poziomy 2xfi 8mm, oczko 100 x 200mm, powłoka
ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Słupy ogrodzeniowe do
ogrodzenia panelowego 60x40x3mm o wysokości 4000mm, powłoka ocynkowana ogniowo i pomalowana
proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005.
Słupy osadzone w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 cm i wysokości 100 cm, z betonu B15,
wylewanych na gruncie. Rozstaw między słupami – 2,5 m.
Od góry otwory słupów zaślepione gotowymi zatyczkami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Z uwagi
na bliską odległość bieżni przewiduje się wykonanie ścięć narożnych ogrodzenia.
3) Opaska boiska.
Boisko na całym obwodzie należy wykończyć opaską wykonaną z kostki betonowej Behaton gr. 6 cm
(kolor czarny) o szerokości 100 cm (za bramkami) i 105 cm po dłuższych bokach – pomiędzy boiskiem i

bieżnią.
Nawierzchnia brukowana posadowiona jest na podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm i
podsypce piaskowej. Za bramkami opaska wykończona obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 cm ułożonym na
ławie betonowej B-15 z oporem, po dłuższych bokach zblokowana istniejącym obrzeżem betonowym bieżni
oraz boiska.
Długość opaski 144 mb, szerokość zmienna 1,0 – 1,05 m (pow. ok. 144 m2), obrzeże opaski 60 mb.
3. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
zaproszeniu oraz zgodnie z załącznikami do tego zaproszenia. Wykonawca ma obowiązek wykonać
wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z technologią wykonania określoną przez
producenta materiałów.
4. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:
1) roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,
2) zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego, Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest
zastosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości
oraz załączyć ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.
5. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie ujęte powyżej a
konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu
zamówienia):
1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac
budowlanych,
2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,
3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,
4) po zakończeniu robót uporządkuje i posprząta miejsce, gdzie były prowadzone prace budowlane,
5) przygotuje dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego,
6) wykona wszelkie inne prace nie ujęte powyżej, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną.
6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu
zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem
zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny
wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja
lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z
ustawą Pzp.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw zamiennych.

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, pok. nr 20 lub
telefonicznie pod numerem tel. +48516276348, e-mail: a.jurek@pionki.pl

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu Oferta stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, w związku z tym
wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z przedmiotem
zamówienia, jak również z przyszłym placem budowy.
2. Całkowita cena oferty musi być podana w złotych polskich liczbowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie zobowiązania oraz wszystkie
koszty związane z terminowym, pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena

4.
5.
6.
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9.

podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi zawierać zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizacje
przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu Oferta była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi uwzględniać wszystkie warunki i wytyczne
stawiane przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia musi także uwzględniać wszystkie inne koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne
koszty nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, bez których nie jest możliwe wykonanie zamówienia.
Każdy z Wykonawców może podać tylko jedną cenę. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
Zaleca się aby przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z
najniższą ceną (brutto), obejmująca realizację całości zamówienia.

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu Oferta w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Pionki, Aleja
Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, sekretariat – osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem. Oferty należy
składać do dnia 16.07.2015r. do godz. 11:00.

VII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,
którego ofertę wybrano.
2. Wszystkie istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie
publiczne, są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 2 do SIWZ.
3. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy, w terminie określonym przez zamawiającego.

VIII. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4

- formularz Oferta
- wzór umowy
- plan sytuacyjny boiska przy PSP Nr 1
- plan sytuacyjny boiska przy PSP Nr 5

