
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Radomia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7962817529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@umradom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/565195

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ce0be39-7dc0-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00069217/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-28 07:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00324527/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034943/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.III.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 956065,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu.
2.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni asfaltowych i podbudowy starego boiska, 
2) niwelacja terenu objętego opracowaniem, roboty ziemne na potrzeby planowanej inwestycji,
3) budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24,00 x 44,00 m oraz bieżni trzytorowej o wymiarach 3,82 x
78,00 m zakończonej skocznią do skoku w dal
a) Podbudowa przepuszczalna boiska i bieżni:
- piasek zagęszczony – grubość warstwy 15 cm,
- kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone (frakcji 32-63 mm) – grubość warstwy 14 cm,
- kruszywo kamienne - zaklinowane i zagęszczone (frakcji 5-31,5 mm) – grubość warstwy 6 cm,
- miał kamienny (frakcji – 1-5 mm) zagęszczony gr. 3 cm, 
- podkład elastyczny mineralno-syntetyczny przepuszczalny dla wody – grubość warstwy 35 mm
4) Nawierzchnia jednowarstwowa poliuretanowa (jednorodna, z wyłączeniem technologii natrysku), w kolorze ceglastym,
bezspoinowa, spełniająca wymagania aktualnej normy PN-14877:2014-2, grubości min. 13 mm, wykonana ze spoiwa
poliuretanowego oraz granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm, przepuszczalna dla wody, odporna na zmienne warunki
atmosferyczne (niskie temperatury i promienie UV).
5) wykonanie odwodnienia terenu boiska,
6) wykonanie instalacji oświetlenia terenu boiska,
7) wykonanie piłkochwytów,
8) wyposażenie boiska,
9) remont ogrodzenia wzdłuż bieżni i skoczni,
10) zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie chodników z kostki brukowej. 
2.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami SWZ, w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do
niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót.
UWAGA I: Jeżeli w SWZ lub w załącznikach do SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku
do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie
gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentach zamówienia
(nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 
2.3. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do
uwzględnienia:
a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 
b) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
c) badania zagęszczenia podbudowy boiska,
d) materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i uwzględni w cenie ofertowej,
e) uporządkowanie terenu po budowie,
f) wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach min. 60 x 80 cm, z trwałych materiałów (stali nierdzewnej, blachy lub pleksi,
napisy kolorowe na białym tle) wolnostojącej bądź mocowanej np. na elewacji budynku szkoły lub na konstrukcji piłkochwytu
(ostateczna treść zapisu na tablicy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym).
g) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę
budowlaną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 948330,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1567118,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 948330,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KB VOYAGER Zygmunt Morgaś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961093118

7.3.3) Ulica: Gryczana 16

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - TORAKOL Sp. z o.o. (podwykonawca wskazany w formularzu ofertowym)

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 948330,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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