
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Źałączrt nr.. .. Do SWZ

Nr RZP. j

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej
w Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej, w ramach zadania: „Budowa Szkoły
Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej „ — zad. 2019/06

L.p. Nazwa ze słownika CPy

1. Artykuły i sprzęt sportowy 37400000-2

2. Termin Wykonania przedmiotu zamówienia: 60 dni liczony od dnia podpisania umowy.

3. W zakres rzeczowy zadania wchodzi:
Przedmiotem zadania jest dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w
Sadowej w zakresie wyposażenia sali sportowej w ramach zadania: „Budowa Szkoły
Podstawowej wsadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej „ — zad. 2019/06w zakresie
pozycji i ilości opisanych poniżej:

C.4.1. Zestaw urządzeń do gimnastyki korekcyjnej
C.4.2. Zestaw piankowy 1
C.4.3. Drabinka z 13 szczeblami 2
C.4.4. Kotara grodząca halę sportową 2
4.5. Piłkochwyt

Kosze główne (zmiana na kosze naścienne
C.4.6. na wysięgnikach) 2
C.4.7. Kosze treningowe 4
C.4.8. Bramki do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej 2
C.4.9. Siatka do siatkówki 2
C.4.10. Drabinka gimnastyczna 24
C.4.11. Tablica wyników 1
C.4.12. Ławka gimnastyczna 2m 8
C.4.13. Ławka gimnastyczna 3m S
C.4.14. Stół do tenisa stołowego 4
C.4.15. Zestaw do integracji sensorycznej 1
C.4.16. Słupki do badmintona 2
C.4.17. Apteczka pierwszej pomocy 1
C.4.18. Wykładzina ochronna 660
C.S.1. Piłka siatkowa 20
C.5.2. Piłka koszowa 20
C.5.3. Piłka ręczna 20
C.5.4. Piłka nożna 20
C.5.5. Wózek na piłki 4
C.5.6. Pachołek sportowy I 15
C.5.7. Pachołek sportowy II 15
C.5.8. Wyznacznik 30
C.5.9. Drabina koordynacyjna S
C.5.10. Tyczka treningowa 20

Kod CPV
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C.5.11. Płotek gimnastyczny J
C.5.12. Znacznik sportowy dziecięcy - czerwony 10
C.5.13. Znacznik sportowy dziecięcy - niebieski
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C.5.14. Znacznik sportowy - czerwony 10
C.5.15. Znacznik sportowy - niebieski 10
C.5.16. Materac gimnastyczny 10
C.5.17. Skrzynia gimnastyczna 1
C.5.18. Piłka lekarska 2kg 5
C.5.19. Piłka lekarska 3kg 5
C.5.20. Piłka lekarska 5kg 5
C.5.21. Piłeczki do tenisa stołowego 40
C.5.22. Rakietka do tenisa stołowego 20
C.5.23. J Drążek do podciągania 5
C.5.2LOdskocznia gimnastyczna 1
C.5.25. Bramka do unihokeja 2
C.5.26. Kij do unihokeja 20
C.5.27. Piłka do unihokeja 5
C.5.28. Uchwyt na słupki do siatkówki 1
C.5.29. Siatka do badmintona 2
C.5.30. Rakietka do badmintona 12
C.5.31. Lotka do badmintona S
C.5.32. Pompka do piłek 2
1 Piłkochwyt sufitowy 4”

2.1 Siatki zabezpieczające na okna 10 szt. na okno o wymiarach 320cm x 203 cm
2.2 Siatki zabezpieczające na okna 10 szt. na okno o wymiarach 357 cm x 103 cm

2.3 Siatki zabezpieczające na okna 10 szt. na okno o wymiarach 331 cm x 103 cm

4. Pozycja C.4.6 Kosze główne:

Zamawiakcy dokonuie zmiany, zamiast koszty podstropowych wymaga się dostarczenia koszy
naściennych na wysięgnikach zgodnych z opisem:
Konstrukcja do koszykówki uchylna, wysięg całkowity 3,60 m, montowana bezpośrednio do ściany
lub stupa konstrukcyjnego. Wykonana z profili stalowych zamkniętych lakierowanych proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL.

5. Pozycia C.4.5 Piłkochwyt:

Zamawiający wymaga dostarczenia Piłkochwytów na ściany szczytowe, oczko 10 x 10cm, grubość
splotu 4 mm. Piłkochwyty powinny mieć obszyte wycięcia na bramkę do piłki ręcznej (3 m x 2 m)
oraz powinny mieć wszyte obciążniki w dolnej krawędzi.

6. Pozycja C.4.8 Bramki do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej

Zamawiający wymaga dostarczenia bramek do piłki ręcznej wraz z mocowaniami (talerzyki).
Głebność bramki - 80 cm.

7. Pozycia C.4.9. Siatka do siatkówki

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył słupki wraz z tulejami. (w miejscach montażu
tulej parkiet został już odpowiednio wzmocniony).
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8. Pozycja C.4.1O Drabinka gimnastyczna

Zamawiający wymaga aby drabinki gimnastyczne były zamontowane na wspornikach o długości
umożliwiającej zlicowanie drabinek z filarami (głębokość 18,5 - 20cm).

9. Pozycja 1 - Piłko chwyt sufitowy

oczko 10 x 10 cm, grubość splotu 4 mm, rozmiar 36 x 18 m. Siatka powinna być zamontowana na
lince stalowej w oplocie PW 4 mm na stalowych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL.

10. Pozycia 2 - Siatki zabezpieczające na okna

Siatki zabezpieczające wszystkie okna, oczko 10 x 10 cm, grubość splotu 4 mm. Siatki powinny być
zamontowane na lince stalowej w oplocie PyC 4 mm na stalowych wspornikach malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

11. W przypadku użytych w dokumentacji nazw lub logotypów materiałów należy rozumieć je jako
przykładowe — o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający
dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych
(istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego
poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami
użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany
materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych
i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów
potwierdzających parametry materiałów i urządzeń.

12. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych
Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność.

13. Na etapie realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek skoordynować dokładną lokalizację takich
elementów, jak np. kosze do koszykówki (których montaż wymaga zatwierdzenia projektanta
konstrukcji) z liniami na posadzce oraz gniazdami. W przypadku, w którym linie I gniazda zostaną
wykonane przed dostarczeniem wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego opracowania,

oraz wystąpią rozbieżności, należy uzgodnić dalsze postępowanie z Zamawiającym (ew. weryfikację
ilości i lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia).

14. Elementy wyposażenia montowane do konstrukcji budynku należy każdorazowo skonsultować z
projektantem konstrukcji.

15. Na etapie realizacji Umowy należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanego sprzętu i
w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

16. W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym, należy załączyć do dokumentacji powykonawczej wszystkie
wymienione w opisie (oraz inne wymagane stosownymi przepisami) certyfikaty. Certyfikaty mają
być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.

Dokumenty te mają być opisane sposób niebudzący wątpliwości do jakiego asortymentu są
dedykowane.
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17. Jeżeli w dokumentacji lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto
znaku towarowego Zamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się
rozwiązania równoważne, a znak towarowy został zastosowany

w celach informacyjnych.

1.8. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostawy, kompleksowego montażu elementów wyposażenia

oraz utylizacji śmieci powstałych podczas realizacji zamówienia (np. opakowań). W przypadku
pozycji dotyczących transportu, montażu, rozruchu oraz utylizacji odpadów konieczna jest
weryfikacja i wykonanie wizji lokalnej. Od wykonawcy wymaga się również weryfikacji oraz
ewentualnego rozszerzenia zamówienia o brakujące elementy. Ewentualne zmiany wymagają

uzgodnienia z Zamawiającym.

19. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu, aby potwierdzić możliwość

wniesienia poszczególnych elementów wyposażenia, weryfikacji możliwości usytuowania

wyposażenia sali sportowej (np. z uwagi na ew. zmiany na budowie w stosunku do projektu). Ew.
wynikające z wizji lokalnej uwagi obowiązany jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, w celu ew,

aktualizacji niektórych pozycji niniejszego opracowania.

20. Wszelką dokumentację elementów wyposażenia (gwarancyjną, instrukcje obsługi, itd.) Wykonawca

jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w zwartej formie (np. w oznaczonych segregatorach),

na koniec realizacji usługi.

21. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia.

22. Wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji dotyczącej dostarczonego wyposażenia.

23. W przypadku gdy sprzęt lub urządzenie wymusza przeprowadzenie specjalistycznej obsługi

serwisowej, Wykonawca zapewni w okresie udzielonej gwarancji takie świadczenie.

24. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami

w szczególności z następującymi aktami prawnymi:

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r poz. 2351 ze zm.),

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r poz. 1973

ze zm.),

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U.2022 r. poz. 699 ze zm.),

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków,

w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

(Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881 ze zm.),

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2022 r. poz.

1225 ze zm.),

25. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: poz. - ze wspólnego słownika CPy — Zamawiający

nie określa.
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26. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
oraz w pozostałych załącznikach do SWZ.

27. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przed złożeniem oferty
w sprawdzeniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i zgłoszenia wszelkich
niezgodności Zamawiającemu.

28. Wykonawca zobowiązany jest do synchronizowania dostaw i prac z innymi podmiotami
realizującymi wyposażenie obiektu.

IZASTĘPCA
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