
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 208631-2014 z dnia 2014-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm Śląski

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i montaż syntetycznego lodowiska w Chełmie Śl. 

na ul. Owocowej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. lodowisko o powierzchni 

łyżwiarskiej przeznaczonej do każdej...

Termin składania ofert: 2014-10-10

Chełm Śląski: Dostawa i montaż syntetycznego lodowiska.

Numer ogłoszenia: 234139 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 208631 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, 

tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż syntetycznego 

lodowiska..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa i 

montaż syntetycznego lodowiska w Chełmie Śl. na ul. Owocowej. 2. Szczegółowy zakres 

przedmiotu zamówienia obejmuje: a. lodowisko o powierzchni łyżwiarskiej przeznaczonej do każdej 

formy jazdy na łyżwach, umożliwiającej płynną jazdę, jak na tradycyjnym lodzie, zbudowanej z 

paneli syntetycznych wykonanych z tworzywa sztucznego PEHD 500; b. tafla lodowiska o 

wymiarach: i. minimum szer: 9m/dł:19m, ii. maksimum: szer: 10m/dł:21m, c. całkowita powierzchnia 

wraz z bandami: i. minimum szer: 10m/dł:20m, ii. maksimum: szer: 11m/dł:22m, d. grubość paneli: 

minimum 20 mm, e. panele fabrycznie nowe przeznaczone do dwustronnego użycia, o jednorodnej 

budowie bez naprężeń materiałowych, odkształceń, uskoków, falowania, każdy panel oznaczony 

własnym numerem seryjnym; f. panele muszą być całkowicie samosmarowalne przez cały okres 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208631&rok=2014-10-02


użytkowania, wyklucza się stosowanie jakichkolwiek środków zwiększających ślizgalność, g. panele 

muszą być łączone za pomocą systemu pióro i wpust dodatkowo wzmocnionymi kołkami 

wykonanymi w tego samego materiału co panele, h. panele muszą być odporne na panujące w 

Polsce warunki atmosferyczne: temperatury -40oC/80oC, odporne na promieniowanie UV; i. panele 

muszą być przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz, nawet na lekko nierównej powierzchni; 

j. Zamawiający żąda gwarancji min. 10 letniej na realizację przedmiotu zamówienia; k. lodowiska w 

trakcie użytkowania nie może wymagać żadnych dodatkowych zabiegów technologicznych (np. 

heblowanie, itp.), a konserwacja może polegać jedynie na utrzymaniu czystości przy użyciu wody i 

detergentów o neutralnym pH oraz czyszczenia polerką (szorowarką) bądź innym podobnym 

urządzeniem, wyklucza się używanie na powierzchni paneli dodatkowych środków zwiększających 

ślizgalność; l. dla ochrony płóz łyżew należy zaopatrzyć lodowisko w chodnik gumowy o grubości 

min. 5 mm z przetwarzalnego kauczuku, który będzie rozłożony przed bramkami wejściowymi na 

lodowisko; m. wolnostojący, zadaszony, zamykany obiekt służący do przechowywania (na 

specjalnych regałach) i wydawania (przez specjalnie zaprojektowane okno) 160 par łyżew 

wykonany z drewna, w obiekcie tym należy zapewnić również miejsce do ostrzenia łyżew na 

urządzeniu ostrzącym, n. urządzenie ostrzące musi zapewniać automatyczne ostrzenie łyżew wraz 

z systemem wciągania opiłków; o. 160 par łyżew typu hokejowego, z numeracją oznaczoną z tyłu 

buta, z wkładką wewnętrzną zdejmowalną z gąbki nadającej się do prania, but z szybkimi 

zapięciami; p. bandy proste, narożne i z wejściem o wysokości ok. 1,18m po instalacji ok. 1,21m z 

systemem wzmocnień, rama aluminiowa, wnętrze wypełnione transparentnym poliwęglanem, bandy 

narożne R=1. 3. Prace montażowe powinny być tak skoordynowane i prowadzone aby nie stanowiły 

utrudnień dla osób korzystających z terenów przyległych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

 EXTRAICE, S.L., P. Empr. Los Llanos, C/Extramadura, Nave 2, Buzon no 30, 41909 Salteras, 

Sevilla, kraj/woj. Hiszpania.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 341463,41 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

 Cena wybranej oferty: 283938,48

 Oferta z najniższą ceną: 283938,48 / Oferta z najwyższą ceną: 283938,48

 Waluta: PLN.


