
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOCZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skoczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-430

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/ 82 80 171

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.skoczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

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:
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dd311e7-8888-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001333/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020049/02

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: BZP.271.2.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 732174,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z przebudową boiska przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie, zgodnie z dokumentacja projektową tj.:
1) projektem budowlanym „Przebudowa istniejącego boiska asfaltowego wraz z urządzeniami 
i rozbiórka istniejącego budynku handlowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie, 
ul. Mickiewicza 11 na działce nr 262 i 267, obręb 1”, opracowany w maju 2018 r. zatwierdzony
decyzją Starosty Cieszyńskiego nr 1563 z dnia 18.10.2018 r., sygn. WB.6740.1017.2018.AFK, 
2) projektem budowlano – wykonawczym boiska szkolnego przy SP1 w miejscowości Skoczów
– branża elektryczna, opracowany w październiku 2018 r.,
1.2. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe – rozbiórkę istniejącego budynku handlowego, rozbiórkę
ogrodzenia, rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy,
2) wykonanie odwodnienia,
3) budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska asfaltowego z
jego poszerzeniem w kierunku południowym, wschodnim i zachodnim (projektowane boisko
wraz ze strefami bezpiecznymi o wymiarach 44x22 m),
4) budowę piłkochwytów i ogrodzenia,
5) budowę bieżni i skoczni do skoku w dal,
6) wyposażenie boiska, montaż urządzeń,
7) dostawę i montaż elementów małej architektury – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci,
8) budowę oświetlenia boiska.
1.3. Z uwagi na usytuowanie inwestycji w obrębie ścisłego centrum miasta oraz z uwagi na stan
nawierzchni dróg dojazdowych – przeprowadzony w 2020 r. remont ul. Szkolnej oraz ul. Polnej –
transport materiałów na plac budowy może odbywać się wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej
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masie całkowitej nie przekraczającej 12 ton.
1.4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w uzgodnieniu z zarządcą szkoły oraz
do zapewnienia należytego oznakowania, wygrodzenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych
robót.
1.5. Teren budowy znajduje się na obszarze staromiejskiego układu urbanistycznego miasta
Skoczowa, wpisanego do rejestru zabytków pod poz. nr A-389/81. Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzenia robót budowlanych z zachowaniem warunków określonych w pozwoleniu nr
BB/628/2018 z dnia 20.08.2018 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót ziemnych pod stałym
nadzorem archeologicznym, przy czym koszty ustanowienia oraz prowadzenia nadzoru
archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.
Wykonawca w porozumieniu i przy współpracy z Zamawiającym zobowiązany jest do uzyskania
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie decyzji na prowadzenie badań
archeologicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. załącznik nr 4:
- przedmiar robót - załącznik nr 4a
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

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: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

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: 639374,06

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 986127,13

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 639374,06
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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: TORAKOL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8891520945

7.3.3) Ulica: Słoneczna nr 24A

7.3.4) Miejscowość: Radziejów

7.3.5) Kod pocztowy: 88-200

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 639374,06

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-08-31
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