
Lipinki Łużyckie: Budowa boiska 
wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci 

w miejscowości Pietrzyków 
Numer ogłoszenia: 280870 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 

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: 215748 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków, Pietrzyków 51, 68-213 
Lipinki Łużyckie, woj. lubuskie, tel. 68 363 08 10, faks 68 363 08 18. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu 
zabaw dla dzieci w miejscowości Pietrzyków. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 45 m x30 
m (1350 m2) a) Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej w 
ilości 150 m b, b) Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne- 1350 m2, 
c) Wykonanie podbudowy dolnej warstwy z kruszywa łamanego/łupanego o frakcji 32/64 o grubości 
podbudowy 15 cm- łącznie 1350 m2, d) Wykonanie podbudowy warstwy górnej z kruszywa 



łamanego/łupanego o frakcji 0 -31,5 o grubości podbudowy 4 cm- łącznie 1350 m2, e) Ułożenie 
nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym z wypełnieniem wg zaleceń producenta. 
Nawierzchnia z trawy syntetycznej winna spełniać wymogi jak dla boiska wielofunkcyjnego oraz 
posiadać niezbędne certyfikaty. Linie rozgraniczające należy wykonać w kolorze białym o szerokości 5 
cm, wg załączonego rysunku. Minimalne wymagania dotyczące projektowanej nawierzchni z trawy 
syntetycznej: Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o całkowitej wysokości 20 mm 
wykonaną z polipropylenu, stabilizowane przeciw promieniom UV o następujących parametrach : - 
gęstość (ilość włókien/m²): min. 190 000, - ciężar całkowity: min. 1 500 gr/m², - rodzaj włókna: 
polipropylenowe /PE/, monofilowe, - Dtex: min. 11 000 - wypełnienie: wg zaleceń producenta - kolor 
nawierzchni: zielony, - linie: wklejone lub wszyte w nawierzchnię - białe wg załączonego szkicu f) 
Ogrodzenie boiska z siatki ocynkowanej powlekanej, na słupkach z rur stalowych ocynkowanych i 
malowanych farbami do metalu w kolorze zielonym lub niebieskim o wysokości 6 metrów w obrębię 
bramek na długości 60 mb oraz ogrodzenie pozostałe o wysokości 4 metrów na długości 90 mb, g) 
Wykonanie bram wejściowych o wymiarach 200x220 cm w ilości 1 sztuka i zamontowanie jej w 
środku długiego boku od strony północnej oraz 100x200 cm w ilości 3 sztuk oraz ich zamontowanie w 
środku każdego pozostałego boku boiska. Bramy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie 
ogniowe i malowane farbami do metalu w kolorze siatki i słupków. W załączeniu rysunek bram. 2) 
Budowa placu zabaw dla dzieci o wymiarach 30 m x 20 m ( 600 m2) a) Niwelacja terenu. Różnica 
poziomów między stroną południową a północną wynosi ok 60 cm. Nie występuje potrzeba 
dowożenia materiału do niwelacji ani wywożenia nadmiaru ziemi poza teren budowy. Do 
wykorzystania jest znajdujący się materiał na terenie budowy, pozostały w wyniku niwelacji placu 
pod boisko wielofunkcyjne. b) Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej w ilości 100 m b, c) Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne- 600 m2, d) Wykonanie podbudowy dolnej warstwy z kruszywa łamanego/łupanego o 
frakcji 32/64 o grubości podbudowy 15 cm- łącznie 600 m2, e) Wykonanie podbudowy warstwy 
górnej z kruszywa łamanego/łupanego o frakcji 0 - 31,5 o grubości podbudowy 4 cm- łącznie 600 m2, 
f) Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej jak dla boiska wielofunkcyjnego pkt 2.1. e o pow. 600 
m2, g) Dostawa i montaż elementów zestawów firmy PLAYEKO Sp z o.o.: Zestaw System Play ZI- 1 
sztuka lub równoważne Zestaw sprawnościowy Zygzak S451- 1 sztuka lub równoważne. Jako 
równoważne należy rozumieć te zestawy, które zawierają takie same elementy do ćwiczeń, spełniają 
takie same funkcje i przeznaczenie dla takiego samego przedziału wiekowego, z uwzględnieniem 
trwałości i estetyki.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.10-1. 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 
projekt/program: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania Odnowa i 
Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. 



 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

Żarskie Przedsiębiorstwo Budowlane Właściciel Grzegorz Rotman, Miłowice 32, 68-200 Żary, 
kraj/woj. lubuskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 273521,00 PLN. 

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

 

Cena wybranej oferty: 327871,00 

 

Oferta z najniższą ceną: 327871,00 / Oferta z najwyższą ceną: 369197,00 

 

Waluta: PLN. 


