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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progów unijnych
określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. ustawy Pzp na wykonanie prac
renowacyjnych na boiskach obiektów Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
w Koszalinie.
KRÓTKI OPIS
Prace renowacyjne na boiskach trawiastych zlokalizowanych na wskazanych poniżej obiektach
sportowych Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie, sprzętem własnym i przy użyciu
własnych materiałów (nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, piasek, itp.), wykonane
w 2 etapach w okresie pomiędzy kwietniem a listopadem 2022 r.
ZADANIE NR 1 – PRACE RENOWACYJNE WIOSENNE
TERMIN WYKONANIA: od daty podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.
TERMIN GWARANCJI NA WYKONANE PRACE: 12 miesięcy
LOKALIZACJA BOISK:
1. KOMPLEKS STADION GWARDII PRZY UL. FAŁATA 34:
A. boisko główne o powierzchni całkowitej 8.000,0 m 2 (wraz z łukami),
B. boisko trawiaste do rugby o powierzchni całkowitej 6.000,0 m2,
C. boisko treningowe (tzw. „górka”) o powierzchni całkowitej 4.600,0 m2,
D. boisko boczne, tzw. „stare korty” o powierzchni całkowitej 2.770,0 m2.
Czynności
Powierzchnia
Likwidacja chemiczna chwastów
dwuliściennych
Dosiew wgłębny traw
specjalistycznym siewnikiem
metodą krzyżową na głębokości
do 2 cm, 25 - 30 g/m2
Głęboka aeracja kołkiem pełnym
ø18 mm na głębokość min. 12 cm
głębokość aeracji należy
ustalić na podstawie stanu
murawy
Piaskowanie piaskiem płukanym
frakcji 0,2, szczotkowanie po
piaskowaniu
Włókowanie i równanie
Wysiew nawozów

Boisko
główne

Boisko do
rugby

Boisko
treningowe
tzw. "górka"

Boisko boczne
tzw. "stare
korty"
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2. KOMPLEKS STADION BAŁTYK PRZY UL. ANDERSA 16:
A. boisko główne o powierzchni całkowitej 7.200,0 m2,
B. boisko boczne o powierzchni całkowitej 2.000 m2,
C. plac treningowy o powierzchni całkowitej 1.500,0 m2 (25 m x 60 m)
Czynności
Powierzchnia
Likwidacja chemiczna chwastów
dwuliściennych
Dosiew wgłębny traw
specjalistycznym siewnikiem
metodą krzyżową na głębokości do
2 cm, 25 - 30 g/m2
Głęboka aeracja kołkiem pełnym
ø18 mm na głębokość 12 cm
głębokość aeracji należy
ustalić na podstawie stanu
murawy
Piaskowanie piaskiem płukanym
frakcji 0,2, , szczotkowanie po
piaskowaniu
Włókowanie i równanie
Wysiew nawozów

Boisko główne

Boisko boczne

Plac treningowy

7.200,0 m2

2.000,0 m2

1.500,0 m2 (25 m x 60 m)
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tak, ok. 54 t

tak, ok. 40 t

tak, ok. 30 t

tak
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X

tak

tak

nawożenie mineralne ok.
150 kg

ZADANIE NR 2 – DEKOMPAKTACJA GLEBY I WGŁĘBNY DOSIEW TRAW
TERMIN WYKONANIA: pomiędzy 01.09.2022 a 30.11.2022 r.
TERMIN GWARANCJI NA WYKONANE PRACE: 12 miesięcy
LOKALIZACJA BOISK:
1. KOMPLEKS STADION GWARDII PRZY UL. FAŁATA 34:
E. boisko główne o powierzchni całkowitej 8.000,0 m 2 (wraz z łukami),
F. boisko trawiaste do rugby o powierzchni całkowitej 6.000,0 m 2,
G. boisko treningowe (tzw. „górka”) o powierzchni całkowitej 4.600,0 m 2,
H. boisko boczne, tzw. „stare korty” o powierzchni całkowitej 2.770,0 m 2.
2. KOMPLEKS STADION BAŁTYK PRZY UL. ANDERSA 16:
D. boisko główne o powierzchni całkowitej 7.200,0 m2,
E. boisko boczne o powierzchni całkowitej 2.000 m 2,
F. plac treningowy o powierzchni całkowitej 1.500,0 m 2 (25 m x 60 m)
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Przed złożeniem oferty WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej boisk.
2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia WYKONAWCA ustali z Kierownikami
Obiektów harmonogram prac, uwzględniając w nim terminarz rozgrywek i treningów na obiektach.
3. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz będzie usuwał składowane urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady
i śmieci na bieżąco.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prac pracownikom obiektu.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w miejscu wykonywania prac
oraz do zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami swoich pracowników, osób postronnych
oraz mienia ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA ponosi wszelkie konsekwencje związane
z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.
6. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest
go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót.

uporządkować

teren

i

przekazać

7. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z wykorzystanie sprzętu, narzędzi i materiałów WYKONAWCY.
Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. WYKONAWCA zobowiązany jest okazać
na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO posiadane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności lub
deklaracje zgodności producenta.
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