
Siechnice, dnia 3 marca 2020 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMIERZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiającym jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Siechnicach zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, kod: 55 - O 11 miejscowość: Siechnice, województwo: 

dolnośląski powiat: wrocławski, ulica: Jana Pawła II nrdomu:12,www.siksiechnice.pl, tel. 7188900 23 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia wyłączonego 

z stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), 

zwanej w dalszej treści ustawą Pzp. 

Działając zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spółki zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia I 3 stycznia 

2020 r., dotyczącym udzielania zamówień publicznych, których wartość dotyczy zamówienia o wartości powyżej 

30tyś. złotych netto. 

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej naturalnej, na obiektach zarządzanych i będących własnością Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki 

Komunalnej sp. z o.o. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prace pielęgnacji na: 

a) Stadion sportowy(płyta boiska) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 75,90 a, 

b) Stadion sportowy(poza płytą) ul. Sportowa, 55-011 Siechnice, pow. 51,1 I a 

c) Boisko sportowe dz. 257/5, ul. Zaciszna, 55-010 Iwiny, pow. 25,15 a, 

d) Boisko sportowe dz. 570/9, ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna pow. 58,94 a, 

W załączniku Zamawiający przedstawia poglądową lokalizację ww., obiektów (ortofotomapa, zaznaczenie działki 

z portalu WROSIP). Zaleca się jednak aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na ww. 

obiektach celem zapoznania się z istniejącą infrastrukturą techniczną mającą wpływ na prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia (istniejące drogi dojazdowe, szerokości bram wjazdowych, wyposażenie boisk 

w infrastrukturę m.in. system nawodnienia, zraszacze natryskowe itp.). 

3. Szczegółowy zakres prac pielęgnacyjnych dla boisk obejmuje następujące prace do wykonanie na murawie 

trawiastej: 

a) Badanie składu gleby pH i NKP przed każdym zabiegiem nawożenie (proponowane 3 badania w sezonie); 

b) Wertykulacja i aeracja - pionowe nacinanie darni: 

• dla Stadion sportowy(płyta boiska) 

• dla boisko sportowe c-d 

3 razy w sezonie 

I raz w sezonie - w okresie wiosennym 
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Urobek powstały po zabiegu wertykulacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wywieźć z terenu 

obiektu i zutylizować na własny koszt. 

c) Piaskowanie - rozsypywanie piasku wraz ze szczotkowaniem murawy 

• I raz w okresie realizacji umowy w okresie wiosennym: 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć piasek płukany o granulacji 0,2 - 2 mm. tylko 

dla Stadion sportowy (płyta boiska) - ok. 25t 

d) Nawożenie muraw - wysiew nawozów ( w miarę potrzeb). 

Nawóz na każdorazowe wykonanie wysiewu w ilości minimum 280 kg/ha dostarczy Wykonawca. 

Oczekiwane nawozy wieloskładnikowe przeznaczone do trawników w zależności od pory roku, 

o przykładowym składzie równoważnym: NPK 5-3-5+9Fe, 18-27-5 25%MU, I0-22-12+3%MgO, 29-3-4 

+ 25%MU+TE, 12-5-18+3% MgO oraz nawozów do listnych zawierających żelazo, kwasy humusowe 

i aminokwasy. 

Na Stadion sportowy (płyta boiska) w godzinach nocnych, pracują dwie kosiarki automatyczne - 

wykonawca musi zapewnić odpowiedni dobór nawozu, który będzie rozkładał pokos. 

e) Szczotkowanie murawy z kierunkowym formowaniem źdźbła trawy ( w miarę potrzeb) - tylko Stadion 

sportowy (płyta boiska). 

f) Oprysk boisk - oprysk środkiem chwastobójczym i grzybobójczym ( w miarę potrzeb) jednak nie więcej 

niż 3 razy w okresie realizacji zlecenia, Środek chemiczny na każdorazowe wykonanie usługi dostarczy na 

obiekt Wykonawca. 

4. Zamówienie określa maksymalne potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

nie zrealizowania całości zamówienia. 

Ili. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Przedstawiciel Zamawiającego, który będzie uprawniony do dokonywania odbiorów prac w odniesieniu do ich 

zgodności z ofertą, jakości, dokładności i terminowości wykonywania, każdorazowo po wykonaniu prac sporządzi 

wraz z Wykonawcą protokół odbioru prac. Zamawiający ustanawia kosztorysowe wynagrodzenie dla Wykonawcy 

za wykonanie przedmiotu zamówienia w danym miesiącu, obliczane każdorazowo jako iloczyn faktycznie 

wykonach prac dla poszczególnych obiektów oraz ich stawek jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy za: 

• wałowanie walcem do 2,5 t, 

• wertykulację i aerację wraz z wywozem zanieczyszczeń, 

• piaskowanie wraz szczotkowaniem, 

• rozsiew nawozów, 

• wykonanie oprysku, 

• dostawę piasku, 

Podstawą wystawienia co miesięcznej faktury będzie każdorazowo protokół odbioru wykonanych prac, 

zatwierdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego z określonym wykazem wykonanych prac 

stanowiących podstawę rozliczenia powykonawczego. Ze względu na rozliczenie powykonawcze wartość będącą 
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przedmiotem umowy może ulec zmianie w zakresie obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia należnego - 

z w/w tytułu Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia. 

IV. TERMIN REALIZACJI 

W ramach umowy świadczenie usługi pielęgnacji w okresie 23 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

I. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 

55-011 Siechnice 

Godziny otwarcia Biura Zamawiającego: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 15.00. 

2. Termin składania ofert do 13 marca 2020 roku do godziny 10.00. 

VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie jednostkowe stawki za wykonanie poszczególnych 

czynności oraz maksymalną szacowaną wartość usługi. Oferta musi zawierać zestawieni według poniższej tabeli. 

Jednostka Maksymalna Stawka Maksymalna łączna 
Lp. Zakres prac krotność jednostkowa wartość {m2/t/szt.) miary 

wykonania {m2/t/szt.) netto netto 

1 Badanie składu gleby szt. 3 
2 Rozsiew nawozów m2 3 
3 Wertykulacja i areacja z wywozem urobku m2 3 
4 Piaskowanie oraz szczotkowanie m2 1 
5 Wałowanie m2 1 
6 Oprys środkami chwastobujczym, grzybobójczymi m2 3 
7 Zakup piasku z dostawą t 25 
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Według przedstawionych stawek będą rozliczane zlecone czynności. Każdorazowa po wykonaniu czynności na 

podstawie spisanego protokołu po wykonawczego będzie wystawiona i rozliczana czynność według pracy jak 

i powierzchni na jakiej została wykonana. 

VII. OSOBA KONTAKTOWA I UDZIELAJĄCA INFORMACJI 

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

• 

• 

Sprawy dot. przedmiotu zamówienia: S'iach · k r · s 'lk • nic a nwestycynja po a Komunalna 

b I · k I ·1· · b I I · k • k • h[U6łka i ograniczoną odpowiedzialnością Iza e a Lewic a te. 609 996 062, e-mau: 1za e a. ewie a@s1s -siec~~~ Pawła 1112, 55_011 Siechnice 

d · · f tel. 71 889 00 23 Sprawy proce ury postępowania, przygotowania o ert: KRS: 0~00444573 Rejestr Przedsiębiorców 
. . . . . . Sądu Re_1onowego dla Wrocławia Fabrycznej Krzysztof MaJ tel. 609 996 766, e-rnail: krzysztof.ma1@s1sk-s1echnice.pl we Wrocławiu Wvdział IX 

NlP 8961532506 · Regon 022033 761 
Zatwierdził: 

Siechnice, dnia .. 0..$.,.9.$. .. -.gc?~cJ ✓. 
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