
                                                  Łeba, dnia 19 października 2015 roku

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy :  modernizacji mobilnego lodowiska 

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Łebie  zwraca  się  z  zapytaniem  o  koszt  ułożenia 
nawierzchni  mobilnego  lodowiska.  Zakres  prac  określa  ogłoszenie  o  zamówieniu  z  dnia  19 
października 2015 roku.

Przedmiot  prac  można  oglądać  w  Łebie  ul.  Tysiąclecia  11  oraz  uzyskać  dodatkowe 
informacje  pod  numerem  telefonu  598661472.  Oferty,  zgodne  ze  wzorem,  na  wykonanie 
powyższych prac prosimy o przesłanie do dnia 02 listopada 2015 roku.

Z poważaniem

Szkoła Podstawowa w Łebie im. Adama Mickiewicza 84-360 Łeba ul. Tysiąclecia 11
Telefon : +48 598661472 E-mail : sekretariat@leba.edu.pl

NIP 841-13-47-057 REGON 000258342 Konto : 07 9324 0008 0000 0172 2000 0010



Łeba, dnia 19 października 2015 roku

URUCHOMIENIE (MOBILNEGO) LODOWISKA SZTUCZNIE MROŻONEGO W SEZONIE JESIENNO - 
ZIMOWYM 2015/2016 Z WYMIANĄ SYSTEMU ZIĘBNICZEGO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie , ul. Tysiąclecia 11, 84-360 woj. pomorskie, tel./faks 598661472 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.leba.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno - zimowym 2015/2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa - usługa.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie 
jesienno - zimowym 2015/2016. W zakres realizacji uruchomienia lodowiska wchodzą: 

1.1. przegląd, uruchomienie sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego; 

1.2. przegląd, naprawa, uruchomienie agregatu chłodniczego; 

1.3. wymiana systemu ziębniczego tafli lodowiska Alu Star Solka GmbH na polietylenowy; 

1.4. montaż band lodowiska; 

1.5. budowa tafli lodu; 

1.6. uruchomienie lodowiska; 

1.7. szkolenie pracowników Zamawiającego; 

1.8. montaż chodników gumowych dla łyżwiarzy; 

2. Informacje ogólne: 

2.1. sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone ma wymiary tafli 20m x 30m i hali namiotowej 25m x 
35m w szczycie 6,5 m firmy Polplan ; 

2.2. sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone jest zlokalizowane w Łebie ul. Tysiąclecia 11.

3. Minimalne wymagania technologiczne: 

3.1.  Systemy  orurowania  powinny  być  zbudowane  z  segmentów  rur  polietylenowych  ułożonych  na 
wypoziomowanym podłożu i warstwie izolacji parochronnej z folii ( istnieje – wymaga napraw ) oraz izolacji 



termicznej,  wykonanej  z  płyt  styropianowych o grubości  nie  mniejszej  niż  5  cm (  istnieje  ).  W rurach  
powinien  krążyć  czynnik  mrożący  wodę  na  taflę  lodową  –  glikol  (  istnieje  –  wymaga  uzupełnienia  ).  
Wężownica ziębnicza lodowiska powinna być z rur polietylenowych o średnicy nie mniejszej niż 16 mm w 
rozstawie osiowym co nie mniej niż 60 mm w kształcę U - rurki mocowanych za pomocą listew o rozstawie 
nie mniejszym niż 0,5 m. Cały układ ziębniczy winien być dopasowany do agregatu chłodniczego.

3.2. Agregat chłodniczy DCSEMIR 150-LT-P usytuowany na zewnątrz hali namiotowej. 

3.3. Bandy o pełnym wypełnieniu Mobil Uniwersal 2000 Canada po montażu powinny spełniać wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa. 

3.4. Chodniki gumowe dla łyżwiarzy o grubości 6 mm i szerokości 1,0-1,2m są na wyposażeniu. 

4. W zakresie montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno - zimowym 
2015/2016,  wykonawca zobowiązuje się do: 

4.1.  wykonania przedmiotu  umowy z materiałów i  urządzeń zamawiającego oraz  własnych,  przy użyciu 
własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu - wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aktualne 
atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być 
dopuszczone do obrotu w krajach UE, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.  j.  Dz.  U.  2014  poz.  883  ze  zm.)  wraz  z  aktami  wykonawczymi  i  do  powszechnego  stosowania  w 
budownictwie. 

4.2.  zapewnienia  specjalistycznego kierownictwa i  montażu dla serwisowanych maszyn i  urządzeń,  oraz 
pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców.

4.3.  prowadzenia  montażu  urządzeń  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  p.poż.  oraz  ograniczenia  uciążliwości 
prowadzenia prac montażowych.

 4.4. zapewnienia w miejscu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, w granicach 
przekazanych  przez  Zamawiającego,  utrzymania  czystości  i  należytego  stanu  porządkowego,  usuwania 
zanieczyszczeń z miejsca montażu związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia na własny koszt.

4.5.  ponoszenia pełnej  odpowiedzialności  za szkody powstałe  i  wynikającego z jego własnych działań i  
zaniechań,  jak  również  z  działań  i  zaniechań  jego  pracowników  oraz  osób  trzecich,  którym  realizację 
przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

4.6.  należytego zabezpieczenia miejsca montażu przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewnienia 
ochrony i dozoru mienia, urządzeń i materiałów znajdujących się na tym terenie. 

4.7.  uporządkowania  terenu  po  zakończeniu  montażu  sezonowego  (mobilnego)  lodowiska  sztucznie 
mrożonego,  i  przekazania  Zamawiającemu  w  stanie  umożliwiającym  pełną  eksploatację  i  czerpanie  
pożytków. 

5. W zakresie demontażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, Wykonawca zobowiązuje się do 
przestrzegania zasad, zapisów specyfikacji oraz umownych, jak w przypadku montażu przedmiotowego urządzenia.

6. Inne: 

6.1. Wykonawca w rozliczeniu otrzyma zdemontowany system ziębniczy tafli lodowiska Alu Star Solka GmbH 
. 

6.2. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). 

6.3. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca, w którym zainstalowany 
zostanie system ziębniczy. 

6.4. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na 
konkretnego  producenta  są  wyłącznie  przykładem  ich  użycia  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i 
świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w 
żaden  sposób  nie  wiążą  one  Wykonawcy,  a  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie 



wyrobów/materiałów/urządzeń  równoważnych  o  parametrach  nie  gorszych  niż  te,  które  wskazują 
zastosowane nazwy. 

6.5.  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych 
parametrach technicznych. W takim przypadku Wykonawca może na własny koszt i odpowiedzialność złożyć 
ofertę  równoważną,  tzn.  proponując  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  z  zastosowaniem  innych  niż 
wymienione  w  niniejszej  dokumentacji  z  pochodzenia,  patentu  lub  znaku  towarowego  materiałów  -  o 
parametrach  równoważnych  lub  przewyższających.  Wykonawca  ma  wówczas  obowiązek,  pod  rygorem 
odrzucenia oferty, załączyć do oferty następujące dokumenty: 

6.5.1.  oświadczenie,  że  złożył  ofertę  równoważną,  oraz  że  zaproponowane  zmiany  spełniają 
wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 

6.5.2.  wykaz  zmian,  zawierający  dokładny  opis  zmian  dotyczący  zastosowanych  materiałów 
równoważnych. 

6.6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  samokontroli  Wykonawcy  pod  względem  jakościowym 
proponowanych  urządzeń,  w  szczególności  do  sprawdzenia,  czy  proponowane  urządzenia  innym 
Zamawiającym były wolne od wad technicznych..

II.1.5)  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.21.22.11-8, 45.33.12.31-4, 42.51.31.00-6, 42.99.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 04 grudnia 2015 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM : nie

III.2) ZALICZKI : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży kopię wpisu do centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Nie wymaga się.

III.5) INNE DOKUMENTY

Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg zapytania o cenę.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena związana z przedmiotem zamówienia 100 %

IV.2.2) Aukcja elektroniczna : nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

02.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły.

IV.4.2) Termin związania ofertą: 

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.3) Osoba upoważniona do kontaktów: 

Kazimierz Dygowski 84-360 Łeba ul. Tysiąclecia 11 598661472



............................................
       Pieczątka firmowa oferenta

Szkoła Podstawowa
Im. Adama Mickiewicza

Ul. Tysiąclecia 11
84-360  ŁEBA

O F E R T A

Oferujemy  realizację  modernizacji  sezonowego  (mobilnego)  lodowiska  sztucznie 
mrożonego na warunkach  i  w zakresie   określonych w   specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia  ,  za  kwotę  :

Lp Przedmiot zamówienia Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto

1 Wykonanie nowego 
systemu ziębniczego

2
Pozostałe prace niezbędne 
do uruchomienia 
lodowiska

3
Serwis-naprawa
agregatu chłodniczego
DCSEMIR 150-LT-P

4 Serwis-naprawa
hali namiotowej

5
Sprzedaż systemu Alu 
Star Solka GmbH z 
demontażu

Razem ( 1 + 2 + 3 + 4 - 5) XXXXXXXXX

Słownie 
brutto:  ...............................................................................................................................................
............ 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie i na zasadach określonych w punkcie II.1.4 i 
II.2 ogłoszenia o zamówieniu.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  ogłoszeniem istotnych warunków zamówienia i   nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty . 

3. Oświadczamy,  że  jesteśmy związani  niniejszą  ofertą   przez  okres   30  dni   od daty jej 
złożenia

4. Oświadczamy,  że  spełniamy warunki  udziału w postępowaniu określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie artykułu 24 
ustawy o zamówieniach publicznych.

....................................................
          Data, podpis , pieczęć

 upełnomocnionego przedstawiciela oferenta


	O F E R T A

