Projekt „Nie ma jak rodzina… – pabianicki program usług wspierających”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”. Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w celu stworzenia miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci
i umożliwiającego podejmowanie wielu aktywności fizycznych pozwalających rozładować napięcia
emocjonalne i fizyczne. W ramach zadania przewiduje się:
a) prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw;
b) wykonanie bezpiecznej nawierzchni gumowej;
c) zakup oraz montaż na kotwach stalowych metalowych urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej;
d) zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławka, regulamin, stojak na rowery);
e) wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
2. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która składają się:
a) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 2a do zapytania ofertowego,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2b do zapytania
ofertowego,
c) Przedmiar robót - załącznik nr 2c do zapytania ofertowego.
Ze względu na wysokość środków, jakimi Zamawiający dysponuje z zakresu przedmiotu zamówienia
opisanego w dokumentacji projektowej zostaje wyłączona dostawa i montaż następujących
urządzeń:
a) wahadło + twister,
b) wyciskanie siedząc + wyciąg górny.
Wykonawca winien w składanej ofercie nie uwzględniać w/w elementów. W załączonym przedmiarze
te pozycje nie występują.
3. Roboty będą realizowane w oparciu o materiały zgłoszeniowe.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany)
przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów
Kodeksu Cywilnego.
5. Uwagi realizacyjne:
a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
c) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny
posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność
eksploatacyjną. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji materiały budowlane przed ich
wbudowaniem.

d) Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót.
e) Zamawiający zabrania jakiegokolwiek składowania w miejscu realizacji prac uzyskanych w trakcie
realizacji prac odpadów.
f) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
g) Po protokolarnym wprowadzeniu na budowę, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do
wykonywania robót w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy. W przypadku niestawienia
się Wykonawcy Zamawiający uzna teren budowy za przekazany.
h) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przyczynie przerwania
robót (awaria sprzętu, niekorzystne warunki atmosferyczne).
6. Warunki finansowe rozliczeń:
a). Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania etapowego,
b). Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót,
c). Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału
prawidłowo wystawionej faktury (rachunku),
d). Należność Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na konto bankowe
Wykonawcy wskazane na fakturze, pozostające w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i ujęte w
rejestrze rachunków (art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Za datę zapłaty przyjmuje
się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany jeżeli
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatni dzień terminu
płatności.
e). Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
f). Zamawiający informuje, że przedstawiony przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Umowa
zostanie zawarta za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w zapytaniu
ofertowym, a kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie wartość zobowiązania.
7. Kody CPV:
a) Główny – 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,
b) Dodatkowe:
37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw
45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45.11.12.13-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.27.00-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45.22.38.00-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45.23.32.00-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.32.93-9 - Instalowanie mebli ulicznych
8. Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.12.2019 roku do 31.12.2019 roku.

