
Ogłoszenie nr 510268174-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.  

Gmina Lwówek Śląski: Remont nawierzchni hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. 

Jana Pawła II w Lwówku Śląskim przy ul. Jana Pawła II 

 

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: 625109-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540261682-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska 

Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-

mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.  

Adres strony internetowej (url): 

http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Remont nawierzchni hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku 

Śląskim przy ul. Jana Pawła II  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IN.271.61.2019.AK  

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:  
Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni hali sportowej w Szkole Podstawowej 

Nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim przy ul. Jana Pawła II. Podstawowy zakres 

przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Roboty wstępne: 1.1. Usunięcie cokolika drewnianego 

dookoła hali sportowej – ok. 95 mb. 1.2. Usunięcie osłon grzejników. 1.3. Usunięcie 

drabinek. 1.4. Uzupełnienie znaczących uszkodzeń w nawierzchni sportowej hali poprzez 

zaszpachlowanie. 1.5. Zdjęcie pokryw kanałów i oczyszczenie ram kanałów – ok. 59 mb. 1.6. 

W razie potrzeby wymiana pokryw kanałów na deski luźno wstawione, grubość dostosowana 

do wysokości istniejącej podłogi. 1.7. Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych na 



wysypisko wraz z kosztami utylizacji. 2. Wykonanie systemu nawierzchni sportowej: 2.1. 

Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej min. 0,2mm na zakładkę 10 cm, 2.2. 

Rozłożenie na powierzchni hali pianki PU 80 #20mm. 2.3. Ułożenie płyty rozdzielającej 

obciążenia - poza strefą kanałów składającej się ze sklejki i płyty wiórowej w cegiełkę o 

grubości min. 10mm każda, sklejonych i złączonych ze sobą zszywkami, następnie 

zaszpachlowane. 2.4. Ułożenie pokryw nad kanałami ciepłowniczych ze sklejki i płyty 

wiórowej sklejonych i złączonych zszywkami, zabezpieczonych warstwą masy PU i lakieru 

jednak bez maty sprężystej z pkt 6. 2.5. Dostawa i montaż 2 bramek aluminiowych do piłki 

ręcznej, z siatką i piłkochwytem. 2.6. Wykonanie podjazdu w progu. 2.7. Ułożenie maty 

sprężystej o grubości min.4mm przyklejona do górnej płyty. 2.8. Wylanie masy PU o 

grubości min. 2mm. 2.9. Amortyzacja uderzenia. 2.10. Zamontowanie listew cokolikowych 

dookoła sali sportowej – ok. 95 mb. 2.11. Nałożenie lakieru barwnego zgodnie z rysunkiem 

Zamawiającego. 2.12. Wykonanie liniowania boisk według rysunku Zamawiającego. 2.13. 

Założenie listwy progowej. 2.14. Montaż obręczy i dekli nad istniejącymi tulejami do 

siatkówki i tenisa. 2.15. Montaż talerzyków do bramek piłki ręcznej. 2.16. Założenie grabinek 

i osłon grzejników. Wykonany system w całości winien spełniać wymagania dla podłogi 

sportowej powierzchniowo-sprężystej typu A3 według normy PN-EN 14904:2009. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja 

projektowa. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji 

przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane 

parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne 

równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 

ustawy pzp, należy do Wykonawcy. Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis 

niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości 

materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych 

niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać 

zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych 

lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w 

projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano 

poniżej: - dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie 

które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, 

wysokość podnoszenia, moc silnika i jego sprawność energetyczną, trwałość, dopuszczalny 

poziom hałasu, wykonanie materiałowe (w tym współczynnik chropowatości k, 

rozszerzalność liniowa), parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie 

dodatkowe; - dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie 

uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa 

zabezpieczenia IP; - dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie 

uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 

7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na 

ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, 

odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość, 

odkształcalność, temperatura stosowania. Za równoważne będą uważane również urządzenia i 

materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z 

jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w 

projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, 

użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR. 

Zastosowane materiały muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą/urządzeniem.  



II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1  

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  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Remont nawierzchni hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w 

Lwówku Śląskim przy ul. Jana Pawła II.” UZASADNIENIE Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 

1843), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W postępowaniu 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont nawierzchni 

hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim przy ul. 

Jana Pawła II”, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 06.12.2019 r. 

do godz. 11:45 nie złożono żadnej oferty.  

 

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.  

 


