„Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka)
wraz z 60 m bieżnią oraz skocznia w dal”

Załącznik nr 1 do SIWZ
Program funkcjonalno- użytkowy wraz załącznikami
dla zadania:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna,
koszykówka, siatkówka) wraz z 60 m bieżnią oraz skocznią
w dal”
(udostępnione na stronie: www.bip.mow.radzionkow.pl w
przedmiotowym postępowaniu)

(Menu przedmiotowe/Zamówienia Publiczne/Przetarg
nieograniczony:
Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna,
koszykówka, siatkówka)
wraz z 60 m bieżnią oraz skocznią w dal.
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PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY
Nazwa zadania:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka)
wraz z 60 m bieżnią oraz skocznia w dal”

Lokalizacja inwestycji:
Teren Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
41-922 Radzionków
ul. Władysława Sikorskiego 7a
Działka nr ewidencyjny: 1734/23.

Wspólny słownik zamówień publicznych:
Kod CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania odpadów
Kod CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Kod CPV: 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
Kod CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamawiający:
Województwo Śląskie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.
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Zawartość opracowania:
I. CZĘŚĆ OPISOWA.
1. Opis ogólny przedmioty zamówienia.
1.1. Przedmiot zamówienia
1.2. Dane ogólne
1.3. Stan istniejący
1.4. Stan techniczny boiska
1.5. Zakres robót budowlanych
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji technicznej
2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych
2.3 Wymagania techniczne minimalne dla sztucznej trawy
2.4 Wyposażenie sportowe

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.
1.
2.
3.
4.

Część informacyjna dla przedmiotu zamówienia.
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością.
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – załącznik nr A.
Przepisy prawne związane z projektem i zamierzeniem budowlanym.
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmioty zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie, w konwencji „projektuj-buduj”,
boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni panelowej-elastycznej PP na terenie
istniejącego boiska trawiastego.
Boisko o wymiarach 40 m x 20 m odpowiada wymiarom pełnym boiska do piłki ręcznej i zostanie
wyposażone w bramki do tej dyscypliny. W poprzek boiska wytyczone zostaną dwa boiska
do koszykówki (z wyposażeniem) o wym. 20 m x 15 m, a w środkowej części będzie możliwa gra
w siatkówkę po zamontowaniu słupków i siatki. Całość będzie ogrodzona z 3 stron piłkochwytami
wysokości 4-5 m. Na zewnątrz boiska wielofunkcyjnego zostanie usytuowana 60 m bieżna
poliretanowa o 3 torach, na której również po jednej stronie zostanie umieszczona skoczna
w dal. Całość wyposażona będzie w energooszczędny system oświetlenia LED umożliwiający
korzystanie z obiektu po zmroku. W pobliżu boiska planuje się również wykonanie elementów
małej architektury, takich jak ławki zewnętrzne i kosze na śmieci.
Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:
− wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z
przygotowaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia tak, aby spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.)
−

sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” w celu bezpiecznego wykonania
inwestycji;

−

założenie i prowadzenie dziennika budowy;

−

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (o ile to konieczne);

−

prace zabezpieczające teren objęty projektem;

−

budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal,

−

wykonanie innych, koniecznych robót i prac budowlanych, instalacyjnych, montażowych
i rozbiórkowych, zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową;

−

przeprowadzenie wymaganych prób i badań, zgłoszeń do UDT (o ile to konieczne),

−

nadzory branżowe;

−

opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami dopuszczenia wyrobów
do obrotu;

−

utylizację materiałów z demontażu/rozbiórki;
Przed złożeniem dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich
Górach, celem zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
należy ją uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający uzgodni dokumentację w ciągu 10 dni
roboczych licząc od dnia dostarczenia. Dokumentację projektową należy dostarczyć
Zamawiającemu w wersji papierowej i na nośniku CD w wersji edytowalnej.

1.2. Dane ogólne:
Przedmiotowe boisko objęte opracowaniem zlokalizowane jest na terenie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, na działce ewidencyjnej
nr 1734/23, w sąsiedztwie budynków ośrodka. Wjazd na teren Ośrodka odbywa się od strony
ul. Sikorskiego, a dostęp do obiektu zapewnia wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni
asfaltowej oraz ścieżki utwardzone. Teren objęty opracowaniem pełni funkcję rekreacyjnodydaktyczną – jest to teren istniejącego trawiastego boiska piłkarskiego.
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Zamawiający sugeruje, aby w celu potwierdzenia istniejącego stanu oraz informacji zawartych
w programie funkcjonalno-użytkowym, a także uwzględnienia innych nieopisanych
uwarunkowań, Wykonawcy odbyli wizję lokalną.
Opracowanie projektowe, winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
warunkami technicznymi, przepisami powiązanymi, normami i wiedzą techniczną.
1.3. Stan istniejący
Istniejące zagospodarowanie terenu ulegnie częściowej zmianie, a obsługa komunikacyjna
będzie się odbywać tak jak dotychczas. Na części nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego,
wykonany zostanie przedmiotowy obiekt sportowo-rekreacyjny.
Obecnie istniejące boisko pokryte jest nawierzchnią trawiastą. Płyta boiska otoczona jest
asfaltowym pasem drogi wewnętrznej. Boisko obramowane jest typowymi obrzeżami w postaci
typowych krawężników betonowych. W niedalekiej odległości od boiska zlokalizowanych jest
szereg budynków, z których część eksploatowana jest przez zamawiającego. W pobliżu
przedmiotowego boiska przebiegają również elementy instalacji kanalizacji deszczowej
i oświetleniowej
Charakterystyczne parametry istniejącego obiektu:
• pole gry boiska o wym. 80 x 100 m – nawierzchnia trawiasta.
Obiekt znajduje się:
− poza terenem górniczym,
− poza obszarem Natura 2000 PLH240003 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie,
− poza strefą ochrony konserwatorskiej.
1.4. Stan techniczny boiska
Obecnie boisko nie jest użytkowane. Istniejąca nawierzchnia jest koszona. Istnieją dwie
pełnowymiarowe bramki piłkarskie w stanie dostatecznym. Aktualny stan techniczny boiska,
ze względu na nierówności uniemożliwia prowadzenie rozgrywek piłkarskich.
1.5. Zakres robót budowlanych
1.

Roboty ziemne związane z wykonaniem odpowiedniej podbudowy oraz odwodnienia
powierzchniowego.

2.

Demontaż istniejącej pełnowymiarowej bramki do piłki nożnej,

3.

Wykonanie podbudowy z kruszywa pod warstwę betonową wylewaną lub z kostki
betonowej wraz z wykonaniem spadków dla odprowadzenia wody opadowej.

4.

Wykonanie nowych obrzeży (typowych krawężników chodnikowych) wokół boiska
na ławach betonowych.

5.

Ułożenie warstwy panelowej-elastycznej PP gr. min 18 mm na przygotowanej uprzednio
nawierzchni betonowej lub z kostki.

6.

Wykonanie bieżni 60 m o 3 torach nawierzchni poliuretanowej,

7.

Wykonanie skoczni w dal o jednym torze rozbiegowym i zakończonej zbiornikiem
z piaskiem, bieżnia wyposażona w belkę,

8.

Możliwe jest takie usytuowanie skoczni aby do rozbiegu wykorzystać tory bieżni 60m,

9.

Wykonanie podjazdu dla osób poruszających się na wózkach
umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do boiska.

inwalidzkich,

10. Wykonanie sztucznego oświetlenia boiska, równomiernie rozproszonego wraz
z pomiarami natężenia oświetlenia i ochrony przeciwporażeniowej - należy przewidzieć
oświetlenie typu „ LED” o natężeniu min. 75 lux.
11. Osadzenie bramek do piłki ręcznej z siatkami – 2 szt.
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12. Montaż piłkochwytów wysokości 4-5 m za bramkami oraz wzdłuż jednego dłuższego
boku boiska, wykonanie otworów do mocowania słupków do siatkówki, osadzenie koszy
do koszykówki, malowanie linii pola gry do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.
13. Montaż nowych ławek wandaloodpornych 3 szt., dł. około 2,5 mb/1szt.
14. Roboty wykończeniowe i porządkowe.
15. Przygotowanie kompletu dokumentacji odbiorowej – w szczególności dokumentacji
zdjęciowej z przebiegu prac, atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, protokołów itp.
16. Uczestnictwo w odbiorze końcowym.
Uwaga:
I. W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest
do dokumentowania postępu robót m.in. w formie fotograficznej. Dokumentacja
fotograficzna (wraz ze szczegółowym opisem zdjęć) stanowić będzie jeden
ze składników dokumentacji powykonawczej.
II. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia/przywrócenia do stanu pierwotnego
wszelkich obiektów, urządzeń i instalacji, o ile nie są wykonywane przez niego jako
nowe, a które w trakcie robót budowlanych zostały uszkodzone lub zdemontowane
lub naruszone w inny sposób.
III. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na terenie czynnego obiektu.
W czasie prowadzenia przez Wykonawcę robót placówka niezostanie zamknięta
i będzie funkcjonować w normalnym trybie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany
będzie do zabezpieczenia stref roboczych niepowodujących utrudnień pracy
personelu i przebywających tam użytkowników. Wykonawca zobowiązany będzie
również do:
− należytego zabezpieczenia całego terenu robót,
− wydzielenia części remontowanej przegrodami tymczasowymi przed dostępem
osób postronnych, czytelnie oznakować i posiadać tablice informujące osoby trzecie
o prowadzeniu robót. Prowadzone prace budowlane nie mogą naruszać interesów osób
trzecich.
− zabezpieczenia urządzeń, sprzętu i innych przedmiotów Zamawiającego mogących
zostać uszkodzone w skutek prowadzonych robót,
− zgłaszanie Zamawiającemu z wyprzedzeniem konieczności wykonania robót
mogących zakłócić czy utrudnić użytkowanie obiektu lub jego części, w tym prac
o dużym natężeniu hałasu.
− bieżącego porządkowania terenu oraz użytkowanych przez Zamawiającego
pomieszczeń, w których będą prowadzone prace lub w których wystąpi jakakolwiek
ingerencja Wykonawcy.
IV. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji dokumentację wykonawczą
wraz ze specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji.
V. Wszystkie zastosowane w robotach materiały musza być fabrycznie nowe, co najmniej
trudnozapalne i posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz certyfikaty jednostek zajmujących się dopuszczeniami
produktów do stosowania w budownictwie związanym ze sportem.
VI. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające
z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji technicznej:
1. Wykonawca winien wykonać inwentaryzację terenu (w formie opisowej, graficznej

i fotograficznej) z zaznaczeniem lokalizacji istniejących instalacji, urządzeń i obiektów.
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2. Przed rozpoczęciem prac przy realizacji zamówienia Wykonawca zweryfikuje dane

wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego oraz pozyska w razie
potrzeby wymagane mapy, uzgodnienia, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne
dla prawidłowego wykonania Dokumentów.
3. Dokumentację należy opracować w zakresie koniecznym do wykonania zadania oraz

dokonania niezbędnych uzgodnień. Dokumentacja musi być kompletna w zakresie
wszelkich rozwiązań podstawowych i branżowych niezbędnych do przyszłego
prawidłowego funkcjonowania obiektu. Powinna ona także określać parametry techniczne
przyjętych rozwiązań materiałowych i elementów wyposażenia.
4. Opracowanie winno pozwolić na realizację elementów wszystkich branż niezbędnych

dla oddania obiektu do użytkowania.
5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego opracowanej dokumentacji technicznej oraz

technologii wykonania boiska i bieżni, Wykonawca przygotuje kompletny wniosek
zgłoszenia robót lub wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w przypadku
konieczności ich uzyskania do odpowiedniego Organu .Podobne czynności Wykonawca
wykona w celu wydania pozwolenia na użytkowanie – o ile zajdzie taka potrzeba.
6. Zakres i treść dokumentacji powinna być oparta o obowiązujące przepisy prawa polskiego

oraz normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia,
w szczególności:
− musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych;
− rozwiązania dla których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości
powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego
zaakceptowane;
− Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym
na każdym etapie procesu opracowania technologii wykonania - wymagana jest
końcowa akceptacja Zamawiającego przed wystąpieniem z wnioskiem zgłoszenia
robót budowlanych,
− zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymagania zgodnie z Ustawą
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami).
7. Dokumentacja techniczna musi zawierać:

− inwentaryzację stanu istniejącego terenu objętego opracowaniem (w formie opisowej,
graficznej i fotograficznej z opisem zdjęć);
− ocenę stanu technicznego nawierzchni boiska wraz z przyległymi utwardzeniami;
− opis technologii wykonania boiska, bieżni oraz skoczni w dal i robót budowlanych
towarzyszących z uwzględnieniem wszystkich robót podstawowych i robót
towarzyszących dla wszystkich niezbędnych branż, rysunki, opisy, zestawienia
materiałów, informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zakładany
zakres robót zabezpieczających, robót rozbiórkowych i demontażowych;
− przedmiar i kosztorys ofertowy pod harmonogram i protokoły częściowe do faktur;
− całą w/w dokumentację w wersji papierowej – 4 egz. i elektronicznej w wersji
edytowanej – 2 egz.
2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji prac budowlanych:
1. Wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
2. Organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym
czasie po jej zakończeniu.
3. Roboty budowlane należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz do sporządzenia dokumentacji powykonawczej
w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie, przed zgłoszeniem do odbioru
końcowego. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:
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− wszystkie dokumenty odnośnie zastosowanych materiałów i urządzeń zaakceptowane

przed zabudową przez Inspektora Nadzoru (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych
wyrobów budowlanych, w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy),
− protokoły z prób, sprawdzeń i pomiarów, protokoły odbiorów technicznych - koszty

związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę,
− dokumentację

techniczną powykonawczą, tj. kopię dokumentacji technicznej
z ewentualnymi zmianami naniesionymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi
do niej rysunkami zamiennymi (podpisanymi i opieczętowanymi przez Kierownika
robót oraz Inspektora nadzoru),

− dokumentację

techniczno-rozruchową, karty gwarancyjne i instrukcje obsługi
urządzeń (o ile zastosowane zostaną nowe urządzenia),

− dziennik budowy,
− instrukcję dla Użytkownika, w której Wykonawca ujmie wszelkie czynności, które

Użytkownik będzie
wykonawcy,

zobowiązany

wykonywać

w

celu

zachowania

gwarancji

− protokoły z utylizacji odpadów.

2.3 Wymagania techniczne minimalne dla sztucznej nawierzchni boiska:
1. nawierzchnia panelowo-elastyczna z PP (ażurowa) – ok. 1000 m2;
2. powierzchnia z gotowych modułów o wymiarach ok.: 27 cm x 27 cm (dopuszczalna
tolerancja wymiarowa modułów 10%);
3. moduły grubości co najmniej 18 mm, nie mocowane do podłoża, przystosowane do
stosowania na boiskach zewnętrznych, odporne na warunki atmosferyczne;
4. powierzchnia modułów powinna tworzyć otwartą, ażurową romboidalną siatkę o gładkiej
matowej powierzchni, bez ostrych i niebezpiecznych uszorstnień czy karbowań
mogących powodować otarcia skóry;
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie art. 26 ust. 2
ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia:
− karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta,
− atestu PZH dla oferowanej nawierzchni,
− dokumentów dotyczących badań, certyfikatów, atestów na zgodność z normą PN-EN
15330-1:2008 lub aprobatę lub rekomendację techniczną ITB lub wyniki badań
specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe.
6. Wymagania dotyczące podłoża nawierzchni sztucznej: podłoże musi być betonowe
z wyprofilowaniem płyty boiska spadkami podłużnymi i poprzecznymi w celu uzyskania
spadków dla odprowadzenia wód opadowych.
2.3

Wymagania techniczne dla bieżni oraz skoczni w dal:
Nawierzchnia na bieżni i skoczni w dal z
CEGLASTOCZERWONY.

pełnego

poliuretanu

KOLOR

NAWIERZCHNIA Z PEŁNEGO POLIURETANU
Opis nawierzchni z pełnego poliuretanu wraz z parametrami:
Charakterystyka nawierzchni:
Projektowana bezspoinowa nawierzchnia sportowa, z pełnego poliuretanu o grubości
warstwy min. 14 mm o jednolitej barwie przekroju poprzecznego, wykonywana
bezpośrednio na placu budowy, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej. W każdej
warstwie nawierzchnia ma posiadać jednolitą barwę w połączeniu z granulatem EPDM
w całym swoi przekroju.
Nawierzchnia ta musi być nieprzepuszczalna dla wody, przystosowana do obciążeń
charakterystycznych dla zawodników używających butów z kolcami. Służy do pokrywania
nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, rozbiegów konkurencji technicznych zawodów
lekkoatletycznych. Nawierzchnia właściwa jest układana wielowarstwowo.
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Warstwa dolna i pośrednia
System poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowane podłoże następnie
zasypuje się z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4mm, który pod wpływem
swojego ciężaru topi się w warstwie PU. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatu
należy zebrać.
Warstwa górna – użytkowa .
Warstwa górna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy, lecz stosowany jest
inny system poliuretanu. Nadal warstwa PU zasypywana granulatem EPDM o średnicy
ziarna 1-4mm. Kolor EPDM-u powinien korespondować z kolorem użytego systemu PU.
Grubość warstwy wynosi ok. 4-5mm.
Po dokładnym zebraniu nadmiaru granulatu EPDM na nawierzchni malowane są linie
farbami poliuretanowymi metodą natrysku.
Wyklucza się wykonanie nawierzchni panelowej oraz zawierających
komponenty pochodzące z SBR-u i EPDM-u z recyklingu (produkcja pierwotna).
2.5 Wyposażenie sportowe:
−
−

−
−

bramki do piłki ręcznej (2 szt.), wymiary w świetle 3,0 x 2,0 m, rama bramki wykonana z
profilu 120 x 120 mm aluminiowego anodowego lub lakierowanego proszkowo w biało
czerwone pasy, bramki mocowane w tulejach;
kosze do koszykówki (4 szt.) – konstrukcja dwusłupowa -ocynkowana, wykonana z profilu
100x100mm, grubość ścianki 4 mm, wysięg 160 cm z regulacją wysokości od 260cm do
305cm. Tablica laminowana - rozmiar 180 x 105 cm, osadzona w stalowej ocynkowanej
ramie.
Obręcz koszykówki - wykonana z pręta stalowego ø16 mm, podpory obręczy wykonane
z pręta stal. ø15 mm, tylna blacha o grubości 5 mm, dodatkowe żeberko podpierające
dla wzmocnienia obręczy, malowana proszkowo, w komplecie z siatką (12 zaczepów);
zestaw do siatkówki (1 kpl.) – wykonany ze stopu aluminium owalny 120x100 mm,
z regulacją wysokości od 1,17 do 2,43 m przystosowany do gry w badmintona,
(wielofunkcyjny); osłony słupów; siatka obszyta z 4 stron;
belka skoczni w dal - Wykonana z żywicy epoksydowej, z nakładką do odbicia ze sklejki
wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę można
osadzać bezpośrednio w gruncie lub w specjalnej skrzynce.

2.6. Gwarancja
Zamawiający wymaga następującego okresu gwarancji i rękojmi:
− gwarancja na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały (zgodnie
z formularzem ofertowym) obowiązywać będzie od dnia odbioru przez Zamawiającego robót
i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego przez okres 5 lat;
− rękojmia za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji obowiązywać będzie
przez okres 5 lat. Rękojmia dotyczy wad wykonanych robót budowlanych oraz wad fizycznych
zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. Usunięcie wady następuje poprzez jej naprawę
lub wymianę wadliwego materiału na nowy. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu
przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
2.7. Termin realizacji
Inwestycję należy wykonać w terminie maksymalnie do 27 listopada 2020 roku.
2.8 Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy
oraz dokumentowania jej przebiegu w dzienniku budowy. Odpowiada za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową. Wykonawca winien wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a także w obowiązujących normach i wytycznych technologicznych oraz
instrukcjach producentów. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
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kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.
2.9 Odbiór robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,
zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz warunkami zgłoszenia robót lub pozwolenia na
budowę
W zależności od rozwiązań technicznych i ustaleń określonych w dokumentacji projektowej
i umowie, roboty podlegają następującym odbiorom:
− odbiorowi prac projektowych (po wykonaniu projektu, projekt należy przedstawić
do akceptacji przez Zamawiającego);
− odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu z wcześniejszym 5-dniowym
powiadomieniem;
− odbiorowi częściowemu;
− odbiorowi wstępnemu po wykonaniu prac przed zgłoszeniem gotowości do odbioru
końcowego;
− odbiorowi końcowemu wraz z dostarczeniem wszelkiej dokumentacji powykonawczej;
− odbiorowi pogwarancyjnemu.
Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru
poszczególnych części robot telefonicznie oraz wpisem w dzienniku budowy.
Zamawiający dokona w terminie 2 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy, w ciągu 5-dni od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i podpisany
przez Strony.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową,
2. dziennik budowy,
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;
4. dokumentację powykonawczą.
Odbioru ostatecznego robót dokonają Strony umowy. W przypadku, gdy roboty pod
względem formalnym i faktycznym nie będą gotowe do odbioru ostatecznego - wyznaczony
zostanie ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.
2.10 Kontrola jakości robót.
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności
z dokumentacją projektową, wytycznymi technologicznymi i instrukcjami producentów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością wymaganą do uzyskania właściwego efektu końcowego.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie lub dostarczenia
stosownych dokumentów w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i
realizowanych robót z dokumentacją projektową.
Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz stosować
odpowiednie zabezpieczenia.
Przed przystąpieniem do realizacji robót ewentualnie niebezpiecznych, pracownicy przy nich
zatrudnieni, powinni zostać przeszkoleni w zakresie:
1. Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia;
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2. Konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (atestowane kaski, okulary,
rękawice, odzież i obuwie ochronne, prace na wysokości – pasy ochronne);
3. Obowiązków pracownika i wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty;
4. Postępowania na wypadek awarii i innych zagrożeń.
Brygada robocza, winna posiadać na stanowisku pracy apteczkę pierwszej pomocy z
numerami telefonów:
1. Pogotowia ratunkowego;
2. Straży miejskiej;
3. Policji.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Część informacyjna dla przedmiotu zamówienia.
W razie potrzeby Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo do reprezentowania
i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących opracowania dokumentacji
technicznej oraz dokonania zgłoszenia robót). Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego
z wnioskiem o udzielenie mu tego upoważnienia oraz poda wszelkie niezbędne dane osoby,
na która ma być wystawione upoważnienie.
2. Przepisy prawne związane z projektem i zamierzeniem budowlanym.
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z późniejszymi zmianami);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
z późniejszymi zmianami);
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(z późniejszymi zmianami);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (tekst jednolity);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowych (tekst jednolity);
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z późniejszymi zmianami);
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
z późniejszymi zmianami);
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z późniejszymi
zmianami);
− Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością.
Inwestor oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Stosowne oświadczenie zostanie wydane Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji.
4. Wypis i wyrys z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi załącznik nr A
do programu funkcjonalno-użytkowego.
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