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

(pieczęć wydziału zamawiającego)

1. NAZWA (I MIEJSCE) ZAMÓWIENIA:
Wykonanie remontu pomieszczenia hangaru pod urządzenia do obsługi monitoringu
zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka" w Zgierzu w ramach
projektu „Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu
turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. KOD ZAMÓWIENIA:
GŁÓWNY PRZEDMIOT: 45000000-7
NAZWA KODU CPV: Roboty budowlane
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych jednego z pomieszczeń hangaru na
sprzęt wodny zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka". Zakres
remontu powinien umożliwiać bezpieczne i estetyczne korzystanie z pomieszczenia w związku
z instalacją osprzętu do monitoringu miejskiego i jego obsługą.
3.1. Lokalizacja:
Hangar na sprzęt na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Malinka" w Zgierzu,
Działka nr. 3/16- obr. 124
3.2 Szczegóły zamówienia:
1. Wydzielenie ścian pomieszczenia z płyt GK (wodoodpornych ) z wypełnieniem wełną
mineralną, gipsowanie i malowanie (obecnie płyta OSB)
2. Renowacja i wykonanie podłogi z gresu/terakoty
3. Wykonanie podwieszanego sufitu z płyt GK wraz z malowaniem, docieplonego wełną
mineralną min. 20cm
4. Montaż oświetlenia i instalacji elektrycznej na potrzeby obsługi monitoringu
5. Montaż systemu klimatyzacji pomieszczenia
6. Zakup dwóch biurek i krzeseł
7. Montaż elektrycznego ogrzewania
8. Montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczenia (wzmocnionych)
4. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1. WARUNKI SZCZEGÓLNE:
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1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie materiałów do akceptacji przed przystąpieniem
do realizacji prac.
2. Wykonawca winien posiadać doświadczenie przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych
i elektrycznych.
3. Wykonawca na etapie realizacji zadania będzie uzgadniał rozwiązania z Wykonawcą monitoringu
4. Załączniki graficzne nr 1 i nr 2 obrazują zakres i stan pomieszczenia
4.2. WARUNKI OGÓLNE
4.2.1. 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.
4.2.2. 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.
4.2.3. Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści oferty, jak również uzupełniania dokumentów
potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub wymagania dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia.
4.2.4. 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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Zdjęcia sugerowanego pomieszczenia do modernizacji
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Lokalizacja pomieszczenia do modernizacji
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