
 

 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
modyfikacja z dnia 15.05.2020 r. 

 
I. Nazwa zadania: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego wraz z adaptacją  

do dyscyplin sportowych. 

 

Inwestor: Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

Lokalizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Bosko w Luboszycach, z oddziałem  

w Biadaczu, ul. Szeroka 10 

 

Klasyfikacja robót CPV: 

4521220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi. 

 

II. Przedmiot i zakres robót: 

 

1. Dostawa i montaż boiska wielofunkcyjnego ( 18m x 30m + 4,8m x 2) = 550,0m2 

Nawierzchnia panelowo-elastyczna z polipropylenu (PP), montowana z gotowych elementów - 

modułów o wymiarach 30,48x30,48cm  i wysokości minimum 1,90 cm; przystosowana do montażu  

na boiskach zewnętrznych, nie przytwierdzana na stałe do podłoża. Dopuszczalna tolerancja 

wymiarowa modułów ±10%. Powierzchnia modułów powinna tworzyć otwartą, ażurową romboidalną 

siatkę o gładkiej MATOWEJ powierzchni, bez ostrych i niebezpiecznych uszorstnień  

czy karbowań mogących powodować otarcia skóry. Moduły powinny być łączone na zatrzaski typu 

positive lock zapewniające możliwość szybkiego montażu i demontażu oraz powinny być wyposażone 

system amortyzacji move pozwalający na poziomą pracę modułów, pochłaniającą energię udarową ze 

stawów zawodników.  

Każdy moduł powinien być zawieszony na ok. 850 słupkach (dopuszczalna tolerancja +/-10%) 

tworzących  słupkowy system sprężysty pozwalający na poziomą pracę modułów i pochłaniający 

energię udarową ze stawów zawodników. System łączący moduły powinien wokół modułów tworzyć 

dylatację, umożliwiając tym samym  ich rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania temperatury, 

chroniąc jednocześnie przed odkształceniami powierzchni. Moduły nawierzchni powinny mieć 

zapewnioną ochronę przed utratą koloru, degradacją i utlenianiem tworzywa sztucznego  

oraz powinny być odporne na grzyby, bakterie i pleśń.  

Na nawierzchni należy trwale odznaczyć linie boiska poprzez malowanie metodą natryskową  

z primerem według zaprojektowanej kolorystyki (projekt do uzgodnienia z Zamawiającym)  

oraz zgodnie z wymogami federacji sportowych.  

Waga 1 m² nawierzchni nie może być mniejsza niż 3,3kg.  



 

 

Nawierzchnia powinna posiadać następujące właściwości techniczne: 

- tarcie wg EN 13036-04 -  wynik 80-110 

- amortyzacja wg EN 14808 -   ≥16% 

- odbicie piłki wg EN 12235 - ≥85% 

- przepuszczalność wg EN12616 - ≥150mm/h 

- 10 lat gwarancji na odporność na UV i zachowanie kolorów 

oraz posiadać: 

- atest PZH 

- certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA 

- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF 

- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB 

2.  Osprzęt do tenisa ziemnego: 
 

a. Słupki do tenisa ziemnego z profilu aluminiowego, okrągłe min. 83mm mocowane w tulejach.  
Mechanizm naciągowy śrubowy wewnątrz słupka wraz z korbą do napinania siatki, na drugim 
słupku hak zaczepowy. Kolor srebrny, w komplecie tuleje oraz aluminiowe dekle.  
– 1 kpl. (certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa B). 

b. Siatka do tenisa ziemnego standard – czarna. Wymiar min. 12,72 m x 1,07 m, wykonana  
z polipropylenu, gr. splotu min. 3mm, górna krawędź siatki zakończona taśmą z tkaniny 
poliestrowej z linką stalową powlekaną tworzywem sztucznym o długości min. 13,2m.  
Kolor czarny. - 1 szt. (deklaracja zgodności). 

c. Montaż tulei do tenisa ziemnego / fundament pod tuleje/- 2 szt.  
  
 
3. Piłkochwyty  
                                                           

a. Profil stalowy lakierowany wys. min. 5,0m   

Słup stalowy lakierowany kwadratowy min. 80x80mm, kolor zielony, dł. min. 5,50m  

- kolor zielony, co 4m - 6 szt. 

b. Tuleja mocująca słup, ocynkowana H=0,5m - 6 szt.  

c. Zastrzał malowany, stal kwadratowa. - 4 szt. 

d. Siatka osłonowa, splot min. 3,0mm, oczko min. 4,5mm x 4,5mm, bezwęzłowa, polipropylen, 

kolor zielony, min. 20m x 5m. - 100 m2 

e. Linka stalowa min. 4mm powlekana, gr. z pancerzem min. 4mm - 42 mb  

f. Karabińczyk ocynkowany do mocowania siatki do linki stalowej - 140 szt.  

g. Montaż tulei piłkochwytów wraz z fundamentem punktowym - 6 szt. 

h. Złożenie systemu piłkochwytów - 1 kpl. 

 

 

 



 

 

III. Termin wykonania robót:  

     Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do:  

29 czerwca 2020 r. 

IV. Ogólne warunki wykonania robót: 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za materiały, urządzenia wprowadzone  

na teren robót oraz zachowanie i bezpieczeństwo pracowników znajdujących się  

na terenie obiektu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w miejscu wykonywanych prac. 

3. Wykonawca fakultatywnie może wykonać wizję lokalną w celu oszacowania kosztów, 

ryzyka oraz uzyskania danych jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty. 

4. W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne tymczasowe 

zabezpieczenia. 

5. Po zakończeniu prac danego dnia Wykonawca usunie wszelkie nieczystości  

i odpady. 

V. Uwagi: 
 

1. Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały i wyroby I gatunku, posiadające 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające dany produkt do stosowania w 

budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde 

żądanie Zamawiającego. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy 

odbiór prac i ich rozliczenie. 

2. Wartość oferty powinna zawierać całkowity koszt związany z wykonaniem  

w/w zadania. 

 

VI. Warunki płatności 
 

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

VII. Gwarancja 
 

1. Wykonawca udzieli minimum 2 letniej gwarancji na montaż boiska wielofunkcyjnego  

i 10 lat gwarancji producenta. 

2. Wykonawca udzieli minimum 2 letniej gwarancji na montaż osprzętu do tenisa 

ziemnego oraz piłkochwytów. 

   

 


