
 

 
Operacja  „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” 

 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”   w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” . 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich . 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

                 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

      Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą  „Centrum rekreacji i aktywnego 

wypoczynku w Wilkowie” Etap II w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   w ramach działania 

”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” .W ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich . 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu 

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 

     Zakres prac „Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie” Etapu II  
   obejmuje Zagospodarowanie terenu polegające  w  szczególności  na: 

1)remoncie nawierzchni i wymianie ogrodzenia kortu tenisowego;  
2)wymianie istniejących na korcie tenisowym koszy do koszykówki; 
3)wymianie istniejących ławek parkowych usytuowanych na skarpie; 
4)wymianie bramy wjazdowej i części ogrodzenia;  
5)utworzeniu placu zabaw poprzez montaż odpowiednich urządzeń zabawowych; 
6)utworzeniu siłowni zewnętrznej  poprzez montaż odpowiednich urządzeń siłowych; 
7)utworzeniu placu „street workout” poprzez montaż odpowiednich urządzeń 

sprawnościowych;  
8) montażu obiektów małej architektury ( nowych ławek parkowych, koszy na śmieci, 

masztów flagowych); 
9)montażu piłkochwytów; 
10)wymianie istniejących słupów oświetleniowych przy korcie tenisowym  oraz montażu 2 

sztuk  nowych słupów oświetleniowych przy budynku szatniowo-socjalnym; 
11) dostawie i montażu 9 sztuk gablot wolnostojących  w miejscowościach na terenie Gminy 

Wilków. 
 
 
 



 

Gablota 
wolnostojąca 
9 szt. 

Miejscowość- nr działki ewidencyjnej 

Wilków 934/3 

Młokicie 2/20 

Lubska 54/10 

Pielgrzymowice 18/4 

Wojciechów 226/2 

Bukowie 255/8 

Pszeniczna 10/3 

Idzikowice 68/4 

Krzyków 11/51 

 
Gablota wolnostojąca zewnętrzna o następujących parametrach: - wymiary 120x100x6 cm, 
szyba hartowana 4mm, profile aluminiowe anodowane, kolor srebrny-mat, otwierana do 
góry na podnośnikach gazowych, zamykana na zamek patentowy, zabezpieczona przed 
warunkami atmosferycznymi wraz z kompletem magnesów. 
 
Szczegółowy zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono w 
dokumentacji techniczno-budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych  (STW i ORB), pozwoleniu budowlanym  oraz w przedmiarze robót  
stanowiącymi załączniki do SIWZ.  
Ponadto przedmiotem zamówienia jest: 
-przygotowanie placu budowy  
-właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót 
-wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej wraz z kosztorysem 
powykonawczym. 
-doprowadzenia nawierzchni dróg, terenów przyległych, trawników i innych obiektów 

naruszonych w     trakcie realizacji przedmiotu zamówienia do stanu pierwotnego. 
Warunki wymagane do spełnienia przez Wykonawcę: 
-Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia 
-Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
-Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i  /lub odpady nie nadające się do odzysku 
na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Wszystkie zastosowane urządzenia  zabawowe, siłowe i sprawnościowe muszą być 
fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych , mają spełniać wymogi  stawiane 
przez polskie i europejskie normy w zakresie bezpieczeństwa, montażu , projektowania i 
konserwacji. 
Materiały, substancje , śruby , łańcuchy oraz inne połączenia oraz elementy zabezpieczające 
stosowane przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i 
dopuszczenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu książkę kontroli placu zabaw i 
siłowni  oraz książkę placu zabaw i siłowni wraz z atestami , certyfikatami na wmontowane 
urządzenia po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 W przypadku stwierdzenia ,że dostarczone przedmioty/ urządzenia są uszkodzone, bądź 
nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości , funkcjonalności i 
parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. 
Dostawę i montaż należy wykonać zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do 
niniejszego postępowania. Montaż urządzeń ma być w pełni kompletny wraz z wykonaniem 
robót towarzyszących (np. ziemnych, fundamentowych i innych). 
 
 
Zamieszczone rysunki urządzeń w niniejszym postępowaniu są rysunkami poglądowymi. 
 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zwłaszcza w zakresie 



wyglądu niektórych urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami 
niektórych urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 
Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art.7, art.29 ust.3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986                         
z poźn.zm), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań estetycznych, jakościowych  
i technologicznych Zamawiającego.  
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  szczegółowo opisane w  pkt.3.18 SIWZ. 
Zamawiający uzna urządzenia , o zbliżonym wyglądzie i wielkości , które będą spełniać te 
same funkcje co urządzenia wymienione w niniejszym postępowaniu.  
  


