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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:
Wykonanie nasypu ziemnego w postaci wału w celu wytworzenia przegrody akustycznej
pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, a działką nr ew. 376/2 na długości
prywatnej posesji i boisk.

2. KOD ZAMÓWIENIA:
GŁÓWNY PRZEDMIOT: 45000000-7
NAZWA KODU CPV: Roboty budowlane
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasypu/wału ziemnego, którego wysokość zapewni
odpowiednią barierą akustyczna oddzielającą prywatną posesję od boiska wielofunkcyjnego i boiska
do piłki nożej znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 Zgierzu. Orientacyjne wymiary
budowli ziemnej: ok. 3m wys. i ok 60m długości. Nasyp o nawierzchni docelowej umożliwiającej
realizację nasadzeń. Wykonanie i ukształtowanie wału musi zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom
boiska.
Zalecana wizja lokalna w terenie.
3.1. Lokalizacja:
Dz. nr ew. 375/3 i 375/2, ob. 129 - teren szkoły Podstawowej nr w Zgierzu.
3.2 Szczegóły zamówienia:
1. Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla nasypu ziemnego wraz z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń.
2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze papierowe
oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.
3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze
papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.
4. OPIS WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1. WARUNKI SZCZEGÓLNE:
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie materiałów do akceptacji przed przystąpieniem
do realizacji prac.
2. Wykonawca winien posiadać doświadczenie przy wykonywaniu prac ogólnobudowlanych
3. Wykonawca na etapie realizacji zadania będzie uzgadniał rozwiązania z Zamawiającym.
4. Załącznik graficzny nr 1 obrazuje zakres inwestycji.
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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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