
Załącznik 2. OPIS PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

W związku z rozpoczęciem zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska piłkarskiego  

o nawierzchni sztucznej z oświetleniem i zadaszeniem oraz zaplecza sanitarno-higienicznego z częścią 

magazynową, Inwestor poszukuje wykonawcy gotowego na kompleksowe wykonanie prac budowlanych 

związanych z częścią sanitarno-higieniczną i funkcją magazynową wraz z instalacjami wewnętrznymi  

(z odcinkami zewnętrznymi do punktu przyłączenia) i zagospodarowaniem terenu, do dnia 23 grudnia 2022 r. 

Kompleks znajdować się będzie w Radomiu, przy ulicy Folwarcznej w dzielnicy Koniówka. 

 

II. OPIS INWESTYCJI: 

Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z budynkiem zaplecza sanitarno-

higienicznego z częścią magazynową, instalacjami oraz wyposażeniem, o powierzchni netto wynoszącej 591,3 m2, 

wysokości budynku poniżej 5 m (budynek parterowy zaliczany do grupy budynków niskich). Budynek wyposażony 

jest w instalacje wewnętrzne wentylacji mechanicznej, wody ciepłej i zimnej, kanalizację sanitarną i deszczową, 

instalację centralnego ogrzewania, instalację gazowa, instalacje elektryczna i niskoprądowa. W budynku 

zaprojektowano kotłownię gazową.  

Projektowany budynek szatniowy służył będzie drużynom do przygotowania się do rozgrywania spotkań piłkarskich. 

W budynku przewidziano również miejsca dla trenerów, sztabu szkoleniowego piłkarzy, sędziów oraz osób 

organizujących spotkania. Piłkarze będą mieli do dyspozycji pomieszczenia z szafkami na stroje piłkarskie  

oraz przylegające bezpośrednio do szatni zaplecze sanitarno-higieniczne. 

W drugiej części budynku znajdować będzie się kotłownia oraz część magazynowo-techniczna. 

Projektowany budynek będzie parterowy, o wysokości pomieszczeń min 305 cm. Dach płaski ukryty za otaczającą 

ścianką attykową. 

W ramach przedmiotu Umowy należy wykonać wszystkie prace budowlane i instalacyjne zawarte w projekcie  

i konieczne do jego realizacji. 

 

III. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik  

do Zapytania ofertowego.  

Skrótowo, w zakres zamówienia wchodzą prace: 

 Fundamentowe 

 Ściany fundamentowe 

 Ściany zewnętrzne 

 Ściany wewnętrzne 

 Stropy, nadproża 

 Stolarskie (okna, drzwi) 

 Dekarskie (dach, daszki nad wejściem) 

 Posadzki 

 Okładziny ścienne w pomieszczeniach mokrych 

 Sufity podwieszone 

 Instalacje wewnętrzne 

o Instalacja wentylacji mechanicznej 

o Instalacja wody zimnej i wody ciepłej 



o Instalacja kanalizacji sanitarnej 

o Instalacja kanalizacji deszczowej 

o Instalacja centralnego ogrzewania 

o Instalacja gazowa 

o Instalacja elektryczna instalacja niskoprądowa 

 Zagospodarowanie terenu 

Zadaniem Wykonawcy będzie kompleksowa realizacja prac określonych w dokumentacji projektowej. W przypadku 

rozbieżności między dokumentami zapytania ofertowego a dokumentacją projektową, wiążąca jest treść 

dokumentacji projektowej. 

 

IV. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 

Szczegółowe wytyczne dla wykonawcy określone zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik  

do Zapytania ofertowego. 

 

V. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego wykonanych prac. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy maksymalnie do 23.12.2022 r. 

 

VI. INFORMACJE INNE 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż 5 dni  

od dnia podpisania umowy. 

2. Osobami do kontaktu są: 

a. Andrzej Gawor, tel. 509 632 170 

 

 

 

Niniejszy opis stanowi nieodłączny element zlecenia. 

 


