
                                                    

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana branży budowlanej dla inwestycji pn.: 

Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z elementami małej architektury 

i infrastrukturą oraz oświetleniem, w zakresie dostarczenia i montażu wyposażenia 

boiska w bramki systemowe wraz z siatką, linie do wyznaczania pola gry, systemowe 

ogrodzenie, piłkochwyty z siatki stalowej o wysokości zgodnej z istniejącymi boiskami 

do tenisa i siatkówki – wysokości 5,10 m, z furtką umożliwiającą wejście na teren 

boiska i bramą wjazdową umożliwiająca dojazd pojazdów ciężarowych i dostawczych 

w celu umożliwienia wymiany, uzupełnienia lub dezynfekcji piasku w polu do gry, 

trybuny sportowe na 52 miejsca siedzące, urządzenia małej architektury: ławki, kosze, 

kosze na śmieci, stojaki rowerowe – należy zachować formę architektoniczną, zbliżoną 

do istniejących urządzeń na zagospodarowanym terenie. Tablicę informacyjną wraz z 

regulaminem użytkowania boiska do piłki ręcznej plażowej -  należy zachować formę 

architektoniczną, zbliżoną do istniejących urządzeń na zagospodarowanym terenie, 

tablicę o dofinasowaniu zadania ze środków pochodzących z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach: „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej Mazowsza 2021”   należy zachować typ tablicy i formę regulaminu, zbliżoną 

do istniejących tablic na zagospodarowanym terenie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowo-kosztorysowa zgodna 

z poniższym wykazem wraz ze wszystkimi uzgodnieniami uzyskanymi na etapie 

projektowania i zatwierdzania dokumentacji: 

1) Projekt  zagospodarowania terenu 

2) Projekt wykonawczy i techniczny 

a. branża budowlana  

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: 

a.  branża budowlana 

4) Przedmiar robót: 

a. branża budowlana 

5) Szkic tyczenia boiska do piłki ręcznej plażowej. 

 



 

3. Termin realizacji zamówienia – 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 

4. Gwarancja minimum 36 miesięcy maksimum 60 miesięcy – kryterium oceny ofert. 

Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

UWAGI: 

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie projektu 

budowlanego i wykonawczego będącego załącznikiem do opisu przedmiotu 

zamówienia. Załączony przedmiar robót nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy i ma 

jedynie charakter pomocniczy. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 

prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.  

2. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia Wykonawca 

powinien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu 

uniknięcia nieprawidłowości w wycenie.   

3. Rozpoczęcie prac nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem budowy w 

celu skoordynowania robót poszczególnych branż. 

 

Załącznik - Tablica z regulaminem użytkowania boiska do piłki ręcznej plażowej (wzór). 

 


