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(pieczęć wydziału zamawiającego)

OPIS PRZEDMIOTU
I WARUNKÓW WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:
Boisko do piłki koszykowej i siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu Budżet Obywatelski
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową przy Szkole
Podstawowej nr 12 w Zgierzu w ramach Budżetu Obywatelskiego, w systemie „zaprojektuj
i wybuduj" wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i uzgodnień warunkujących wykonanie
i użytkowanie obiektu oraz zgłoszenie robót budowlanych .
Obiekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Zgierzu przy ulicy Leopolda
Staffa 26, na działkach nr 80/13, 82/14, 84/11, 87/10, 533/11 w obrębie 125. Działki stanowią
własność Zamawiającego.
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
Na obszarze sportowym przewiduje się:
1) boisko do piłki koszykowej o wymiarach 28 m x 15 m z nawierzchnią polipropylenową
na podbudowie betonowej z obrzeżami gumownymi wraz z 2 koszami do gry w piłkę koszykową,
2) boisko do piłki siatkowej (11,00 m x 24,00 m) wpisane w boisko do piłki koszykowej wraz ze
słupkami do montażu siatki do gry w piłkę siatkową,
3) budowa piłkochwytów wzdłuż krótszych boków boiska,
4) ławki boiskowe 2-metrowe, metalowe z plastikowymi siedziskami z oparciem,
5) odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone.
Zamówienie obejmuje część projektową:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej w celu realizacji zadania,
2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót,
3) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje część wykonawczą:
1) niwelacje terenu,
2)wykonanie nawierzchni polipropylenowej, modułowej o wymiarach 25,4 x 25,4 x 1,8 cm na
podbudowie z betonu o gr. 10 cm. oraz warstwie piachu zagęszczonego o gr. 10-15 cm z

obrzeżami gumowanymi o gr. 6 cm., zgodnie ze schematem przekroju podbudowy stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego opisu, pod boisko do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach 15
m x 28 m, spełniająca wszelkie certyfikaty, atesty i normy wymagane przepisami prawa, w tym
normę PN-EN 14877:2014,
3) zakup i montaż 2 kompletów obręczy z siatką i tablicą o wym. 180 x 105 cm, na wysięgniku do gry
w piłkę koszykową, montowane w tulejach montażowych,
4) zakup i montaż 2 słupków stalowych do piłki siatkowej wraz z siatką, montowanych w tulejach
montażowych, w połowie boiska do gry w piłkę koszykową,
5) zakup i montaż piłkochwytów wzdłuż krótszych boków boiska o wysokości 4 m i łącznej długości
34 m (2 x 17 m), na słupach z rur 0 60, rozstaw 4-4,5 m i siatką o oczkach 4,5 x 4,5 cm,
6) zakup i montaż 4 ławek boiskowych 2 metrowych, montowanych na stałe,
7) linie rozgraniczające dla boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową,
8) odtworzenie nawierzchni trawiastej na terenie wokół wybudowanego boiska,
9) odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone.

Warunki realizacji zamówienia:
1) wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między
innymi:

koszty

prób,

badań,

odbiorów,

wykonania

geodezyjnej

inwentaryzacji

powykonawczej, usunięcia ewentualnie występujących kolizji,
2) zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz należytego
wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem tych czynności
ponosi Wykonawca,
3) wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne
deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty,
4) roboty należy prowadzić zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami
oraz zgłoszeniem wykonania robót budowlanych,
5) wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy prowadzić w sposób
jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców osiedla i uczniów Szkoły odstawowej nr 12 w
Zgierzu,
6) zamawiający wymaga odtworzenia zieleni i nawierzchni zniszczonych na skutek
wykonywanych robót budowlanych, niebędące w zakresie wykonywanych prac.
Załączniki:
1. szkic sytuacyjny,
2. program funkcjonalno-użytkowy,
3. schematem przekroju podbudowy
OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
WARUNKI SZCZEGÓLNE:
1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
2. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
b) atesty, deklaracje, zgodności, aprobaty techniczne materiałów użytych do budowy.
WARUNKI OGÓLNE
1. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy:
a) Wykonawca złoży więcej, niż jedną ofertę,
b) oferta nie jest zgodna z dokumentacją postępowania, w szczególności z opisem przedmiotu i
warunków wykonania zamówienia,
c) oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny,
d) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Oczywistą omyłką pisarską jest łatwy do zauważenia błąd, a "oczywistość" omyłki, rozumianej
jako określona niedokładność nasuwa się bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań, czy też
ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność, która
nasuwa się sama, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez
zmian.
Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, popełniony
przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku przeprowadzonego działania
arytmetycznego.
Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści oferty, jak również uzupełniania dokumentów
potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny tej oferty.
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