
Ogłoszenie nr 500055381-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.  

Urząd Gminy Sochocin: „Remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i 

Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – remont podłóg, wymiana piłkochwytów oraz 

zakup wyposażenia” 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie 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: 589752-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Gminy Sochocin, Krajowy numer identyfikacyjny 55057400000, ul. ul. Guzikarzy  9, 

09110   Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, 

e-mail rafal.mrozek@sochocin.pl, faks 236 618 055.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Remont hali sportowej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 

Sochocinie – remont podłóg, wymiana piłkochwytów oraz zakup wyposażenia”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

R.271.35.2017  

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:  
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu istniejącej nawierzchni hali 

sportowej, wymianę piłkochwytów oraz zakup i montaż wyposażenia hali sportowej przy 

Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. Zadanie jest 

realizowane w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie 

Sochocin. 2. Podstawowy zakres robót: 1. Wykonanie podłogi hali w technologii nawierzchni 

sportowej Dane techniczne: a) Arena o wymiarach 42m x 24m; b) Istniejąca nawierzchnia - 

pulastic; c) Nowa nawierzchnia z wykładziny sportowej PCV o grubości całkowitej min. 7 

mm; d) Dolna warstwa wykładziny wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatką z włókna 

szklanego; e) Wierzchnia warstwa wykonana z ziarnistego gładzonego czystego winylu PVC 



grubości min. 0,8 mm; f) Szerokość rolki – max. 1,5m; g) Pochłanianie wstrząsów – klasa P2 

według normy EN 14 808; h) Zwrot energii – powyżej 0,31 m/s; i) Dopuszczalne obciążenie 

dynamiczne – powyżej 1500 N; j) Odporność na uderzenia – powyżej 8 Nm; k) Odporność na 

ścieranie – powyżej 0,5g; l) Odbicie piłki – powyżej 90%; m) Fabryczne na całej grubości 

zabezpieczenie przeciwpleśniowe i bakteriostatyczne; n) Fabryczne zabezpieczenie przez 

działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem; o) Klasa palności min CflS1; p) Emisja 

formaldehydów E1 według normy EN 14 904; q) Emisja pentachlorofenolu – brak zawartości. 

r) Kolorystyka nawierzchni boisk oraz linii do ustalenia z Zamawiającym. 2. Wymiana 

piłkochwytów na hali sportowej: a) dostawa, zdjęcie starych i montaż nowych piłkochwytów, 

b) powierzchnia siatki 360m2, c) wymiary siatki 4,5m x 4,5m, d) grubość siatki min 5 mm, e) 

sposób montażu – linka stalowa pleciona 200m, śruby rzymskie, karabińczyki. 3. Dostawa 

wyposażenia: a) bramki do piłki ręcznej – 2 sztuki, aluminiowe o wymiarach 2m x 3m, 

wzmacniany profil min. 80mm x 80mm z łukami stałymi, rama główna spawana w całości, 

głębokość bramki: dół – 1000mm; góra 800mm, siatka o grubości min. 4mm koloru białego, 

wykonanie zgodnie z normą IHF. b) kosze wjazdowe do koszykówki – 2 sztuki, konstrukcja 

stalowa - malowana proszkowo; wysięg ramienia min 325cm; rozmiary do przechowania max 

200cm wysokości i szerokości oraz 500cm długości; tablica szklana mocowana w 3 punktach 

- wymiary 180 x 105 cm, wykonana ze szkła hartowanego, grubość tafli min. 10 mm, tafla 

osadzona w ramie aluminiowej, linie wypalane w szkle, miejscu styku tablicy i obręczy 

wycięte szkło, obręcz z siatką; klamry zamykające i usztywniające konstrukcję w pozycji „do 

gry”; zatrzask utrzymujący obręcz w pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg; bezpieczne 

mocowanie siatki wykluczające możliwość uszkodzeń dłoni (palców); obsługa manualna; 

przesuwany na kółkach nylonowych. Certyfikat przez Polski Instytut Sportu na zgodność z 

normą EN-1270. Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu, spełnia wszystkie wymagania FIBA.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45212290-5 

 

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45432110-8, 37451000-4  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 215140.71  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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: FLEXFLOOR S.C. Andrzej Potrzuski, Krzysztof Kolebuk  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Lubelska 36 10-408 Olsztyn  

Kod pocztowy: 10-408  

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 264623.07  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 264623.07  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 352965.72  

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: 35.94%  

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) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

  
 


