Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr WIM.271.1.69.2017
Załącznik nr 1 do umowy nr WIM / …. /2017
z dnia
.2017 r.

„Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej
i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły”.

Opis przedmiotu zamówienia
I.

II.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kompleksu obiektów sportowych
przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową
szkoły, na który składają się niżej wymienione obiekty (w dokumentacji projektowej
określone jako kolejne etapy zadania):
Etap I:

budowa sali sportowej z łącznikiem

Etap II:

budowa krytej pływalni

Etap III:

budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

Etap IV:

rozbudowa i nadbudowa szkoły

Etap V:

zagospodarowanie terenu

Zamówienie obejmuje:
1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z
wykazem stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ „Wykaz dokumentacji
projektowej”.
2. Wykonanie ekranów ograniczających niekorzystne oddziaływanie budowy (hałas
i zapylenie) na budynki i ciągi piesze zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
placu budowy.
3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej ( 1 egz.) dla każdego etapu
(obiektu) osobno oraz w wersji elektronicznej ( 2 egz.) na płycie CD lub innym
nośniku, zawierającej komplet dokumentów wersji papierowej w tym
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
prowadzenia robót w formacie dwg i pdf. (wersja papierowa i elektroniczna
dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to wszystkie dokumenty
i decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji
i urządzeń związanych z tym obiektem a także deklaracje zgodności, aprobaty
i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ( na
każdy obiekt osobno).
5. Zainstalowanie i uruchomienie wszystkich urządzeń i systemów objętych
zamówieniem.
6. Przeszkolenie pracowników przyszłych użytkowników w zakresie obsługi
wszystkich zainstalowanych urządzeń i systemów ( czas i liczba szkoleń
odpowiednia do stopnia skomplikowania urządzenia lub systemu).
7. Zainstalowanie przy wejściu głównym do budynku pływalni tablicy o wym. nie
mniejszych niż 60 x 80 cm informującej o dofinansowaniu zadania ze środków
funduszu rozwoju kultury fizycznej (FRKF). Tablicę należy wykonać z trwałych
materiałów, np. blachy nierdzewnej lub pleksi, trwałe i czytelne napisy w kolorze
czarnym na białym tle. Przed przystąpieniem do montażu, ostateczną treść i sposób
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wykonania należy uzgodnić z Zamawiający. Wzór tablicy umieszczono w
załączniku do Opisu przedmiotu Zamówienia.
8. Serwis niżej wymienionych systemów i urządzeń w okresie gwarancji:
a) Centrala wentylacyjna z instalacją wentylacji i klimatyzacji
b) System uzdatniania wody
c) System ruchomego dna
d) System automatyki i BMS
e) System Elektronicznej Obsługi Klienta
III. Przedmiot zamówienia podstawowego określa szczegółowo dokumentacja projektowa
zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2.3 do siwz „Wykaz dokumentacji
projektowej.”
IV. Podane w przedmiarze robót ilości i asortyment robót należy traktować jako poglądowe,
służące określeniu szacunkowego zaawansowania wykonywanych robót, a nie opisaniu
ilości robót do wykonania.
V.

Przedmiot zamówienia odpowiada następującym kodom CPV:

przedmiot główny
przedmioty dodatkowe:

45000000-7

- roboty budowlane

45111200-0

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków
45232460-4 - roboty sanitarne
45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
VI. Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do
zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów,
elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki
firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich
charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań
równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:
 gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych) z tolerancją ± 5%
 parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane,
hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji
technicznej.
 parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi
przepisami.
pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie
równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej
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Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami
dotyczącymi określonej grupy produktów.
Załącznik do OPZ

XXX1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2
w Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.4

Całkowita wartość inwestycji:
Kwota dofinansowania ze środków FRKF:

PLN
PLN

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl

1 Logo (godło) beneficjenta środków FRKF oraz jego nazwa
2 Nazwa inwestycji zgodnie z umową zawartą pomiędzy Beneficjentem środków FRKF a Ministrem Sportu i
Turystyki
3 Lokalizacja inwestycji
4 Nazwa programu, w ramach którego udzielono dofinansowania Np. Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju
Bazy Sportowej, Program Rozwoju Inwestycji Sportowych, Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej,
Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu
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