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Ogłoszenie

Numer

2020-5045-6840

Id

6840

Powstaje w kontekście naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16 - SENIORZY BEZ GRANIC

Tytuł

Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w 
„Rosyjskie Kręgle” 
na terenie rekreacyjnym Centrum Kultury i Promocji w Złotym 
Stoku

Warunki zmiany umowy

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy 
pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) ponadto:
a)gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości podatku VAT),
b)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń 
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,
c)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem opóźnień w realizacji Umowy lub Projektów w 
ramach którego jest realizowana Umowa, będących konsekwencją zdarzeń, których nie dało się przewidzieć 
przy zachowaniu należytej staranności,
d)gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany umów o dofinansowanie Projektów,
e)w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne 
i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu 
umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
f)zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
g)gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z innych okoliczności niezależnych od Stron, których nie 
dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,
h)wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, nie wynikającego z winy Wykonawcy
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być 
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wyrażony na piśmie
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późń. zm.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-25
1. Dokumentacja projektowa "Budowa bulodromu"
2. Przedmiar
3. Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna
4. Oferta - wersja edytowalna
5. Zapytanie ofertowe_Budowa Bulodromu
6. Projekt Umowy
7. Oferta- wersja nieedytowalna
8. Oświadczenie oferenta - wersja nieedytowalna

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-25

Data ostatniej zmiany

2020-09-25

Termin składania ofert

2020-10-16 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
3 Maja 10
57-250 Złoty Stok
NIP: 8871646956

Osoby do kontaktu

Beata Karpińska
tel.: 603030780
e-mail: projekty.ckip@zlotystok.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

BUDOWA BULODROMU

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

OPIS TECHNICZNY
A: Dane ogólne                                         
1.Inwestor: Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, 57- 250 Złoty, ul. 3-go Maja 10.  
2.Adres zadania: 57- 250 Złoty Stok, ul. 3-go Maja 10, dz. nr 366, AM-4, obręb Złoty Stok.
3.Podstawa opracowania: umowa z Inwestorem.
4.Wykorzystane do opracowania materiały:
•Wizje lokalne
•Mapa do celów projektowych
•Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe.
•Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.
•Uzgodnienia i inne
B: Opis techniczny
5. Stan istniejący.
Projektowaną lokalizację czterech stanowisk bulodromu i stanowisko do gry w „Rosyjskie Kręgle”-

  przewidziano na terenie rekreacyjno – sportowym Centrum Kultury i Promocji (CKiP) w Złotym 
Stoku, dz. nr 366,  Na terenie działki nr 366 znajduje się  budynek siedziby Centrum Kultury 
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i Promocji w Złotym Stoku. Działka wokół budynku zagospodarowana do celów rekreacyjno - 
sportowych i użytkowo - funkcjonalnych , związanych z działalnością jednostki CKiP. Działka posiada 
zapewniony  dojazd z drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Teren na którym zlokalizowane 
będą projektowane urządzenia zabawowe jest terenem  równinnym, ogrodzonym, częściowo 
zakrzewionym i zadrzewionym, porośniętym trawą. 
5.1 Uzbrojenie terenu
Na terenie działki nr 366 w obszarze projektowanych urządzeń,  nie znajdują się żadne obiekty 
budowlane kubaturowe oraz instalacje naziemne i podziemne, mogące kolidować z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu. 
5.2.Przeznaczenie obiektów
Zagospodarowany teren stanowić będzie miejsce zewnętrznej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin 
oraz osób starszych. Strefy zagospodarowane, mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne 
podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. 
6. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie częściowe działki nr 366 pod  budowę-

  czterech stanowisk do gry w bule oraz jednego stanowiska do gry w „Rosyjskie Kręgle”, chodnika 
wewnętrznego o nawierzchni z kostki betonowej, montażu czterech ławek, dwóch koszy na śmieci i 
tablic regulaminów dla poszczególnych urządzeń zabawowych (gier). 
7.Stan projektowany.
7.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
Zaprojektowano montaż następujących urządzeń do gier terenowych oraz elementów wyposażenia 
i zagospodarowania terenu:
A) urządzenia gier  zewnętrznych:
1.Cztery stanowiska  do gry w bule tzw. bulodromu.
1.1.Budowa / warstwy od spodu : 
•piasek średni –  gr. 15 cm, 
•warstwa geowłókniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2,
•żwir frakcja 2-16mm –  gr. 15 cm,
•tłuczeń granitowy strzegomski, mieszanka frakcji  0-6 mm gr. 6 cm,
•boisko obwiedzione obrzeżem betonowym 20x6 cm, wystającym ok. 2 cm nad poziom powierzchni 
do gry.
1.2.Technologia wykonania / chronologicznie : 
•korytowanie na głębokość 30 cm  
•wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego o gr.15 cm po zagęszczeniu, zagęszczenie do 
Is ≥ 0.98 z polewaniem wodą,
•ułożenie warstwy geowłókniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 z wywinięciem na ściany 
wy-kopu po korytowaniu, 
•wykonanie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na ławach cementowo – piaskowych 1:8,
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•wykonanie warstwy żwiru frakcji  2-16 mm o gr. 15 cm po zagęszczeniu , zagęszczenie do Is ≥ 0.98 
z po-lewaniem wodą,
•wykonanie górnej warstwy nawierzchni z mieszaki tłuczniowej granitowej frakcji 0-6 mm o gr. 6 cm 
po zgęszczeniu, zagęszczenie do Is ≥ 0.98, bardzo dokładne zagęszczenie i wyrównanie nawierzchni 
z pole-waniem wodą,
1.3.Zalecenia i uwagi  dotyczące budowy bulodromu : 
•przed pierwsza grą warto odczekać tydzień oraz polać (nie strumieniowo )nawierzchnię wodą z 
węża,
• wyrównywać nawierzchnię toru po skończonej grze, usuwać chwasty raz na rok, co na pół roku 
dosypać świeżego tłucznia (ok. 1-2 cm) i zagęścić z polewaniem wodą, 
•bulodrom osiągnie optymalną gęstość, twardość  po ok 2 latach. 
2.Jedno stanowisko do gry w „Rosyjskie kręgle”.
2.1.Wykonanie płyty betonowej gr. 10 cm w postaci kwadratu o boku ok. 1,1 m z betonu 
hydroszczelnego C20/25, zbrojona siatką z prętów żebrowanych fi 8 mm z zaznaczonymi miejscami 
do ustawiania kręgli, beton zatarty na gładko. Płytę wykonać na podsypce cementowo - piaskowej 
1:10, gr. 20 cm. Pod płytę wykonać  odpowiednie korytowanie terenu. Ułożenie warstwy geowłókniny 
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 z wywinięciem na ściany wykopu po korytowaniu.
2.2.Wykonanie  stojaka w formie słupa łukowego  z uchwytem pod linkę do wieszania kuli z  wygiętej 
od-powiednio rury stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo o średnicy  100 mm przy podstawie 
do wys. ok. 150 cm nad terenem (odcinek prosty) i średnicy 80 cm w górnej części wygiętej łukowo 
na długości ok. 3 m. Rura podstawy o średnicy 100 mm, zabetonowana w stopie betonowej o wym. 
prze-kroju 45x45 cm na gł. 80 cm,  zbrojonego siatką stalową z prętów żebrowanych fi 8 mm. 
Wysokość uchwytu do wieszania kuli ok. 3,5 m nad terenem. Odległość słupa od płyty z kręglami 
ok. 2-2,5 m.
2.3.Mocowanie linki i kuli metalowej kpl. 1 oraz ustawienie kręgli terenowych szt. 9 do gry w „Rosyjskie 
kręgle” zgodnie z wytycznymi Producenta.
B) elementy wyposażenia i zagospodarowania terenu:
1. Ławka prosta L095 bez oparcia 
Elementy ławki stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Nogi ławki  z blachy o grubości 4 mm, 
ele-menty siedziska z desek świerkowych impregnowanych ciśnieniowo lub kąpielowo malowanymi 
lakierobej-cą w kolorze orzech lub mahoń szlachetny. Ławka L095 jest wzmocniona od tylnej strony 
dodatkowym pła-skownikiem. Ławki ustawić na wykonanych przy chodniku „wybiegach” z kostki 
betonowej dł. ok. 2 m. szer. ok. 1,1 m.
Wymiary desek ławki L095: 
Długość: 170 cm, Szerokość:11,5 cm Grubość 4,3 cm – 5 szt.
Wymiary ławki L095:
Wysokość: 45 cm
Długość: 170 cm
Głębokość (szerokość): 55 cm
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2.Kosz  metalowy  na śmieci z ramą wysokość 55 cm kolor mahoń szlachetny lub orzech
Konstrukcja w całości spawana z kształtowników stalowych gr. 4 mm. Kosz wyposażony w 
ocynkowany wkład o  pojemność: 45 l, mocowany do podłoża.
3.Stojak z tablicą regulaminu bulodromu– szt. 1. 
4.Stojak z tablicą regulaminu stanowiska do gry w „Rosyjskie kręgle”  – szt. 1.
5.Chodniki  terenowe z „wybiegami” pod ławki o nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 6 cm, 
obrzeża betonowe 6x20 cm na ławach cementowo- piaskowych.
6.Strefy bezpieczne przy urządzeniach gier zewnętrznych w postaci nawierzchni trawiastych z trawy 
boi-skowej. Wokół przestrzeni zabawowej oraz rekreacyjnej projektuje się nawierzchnię trawiastą. 
Zakres robót
•Usunięcie zbędnego, kolidującego zakrzaczeń z żywopłotu zakrzaczeń i nasadzeń,
•Rozebranie utwardzonej nawierzchni terenu z płytek chodnikowych 35x35 cm  i  chodnika z trylinki ,
•Wytyczenie urządzeń i elementów zagospodarowania w terenie,
•Korytowanie terenu pod nawierzchnie  stanowisk bulodromu i płytę betonową pod kręgle z 
przemieszczeniem i  częściowym rozplantowaniem  ziemi urodzajnej  na terenie działki nr 366,
•Korytowanie terenu pod nawierzchnie chodników z przemieszczeniem i częściowym 
rozplantowaniem  ziemi urodzajnej  na terenie działki nr 366,
•Ułożenie przepuszczalnej geotakniny pod podłoża bulodromu i płyty betonowej pod kręgle,
•Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bulodromu, gry w kręgle i chodników,
•Wykonanie obrzeży betonowych 20x6x100 cm na ławach  cementowo- piaskowych 1:8,
•Wykonanie nawierzchni chodników z „wybiegami” pod ławki z kostki betonowej „prostokąt” gr. 6 cm 
na podsypce cementowo- piaskowej gr.  3- 5 cm,
•Wykonanie montażu ławek,
•Wykonanie montażu koszy na śmieci,
•Wykonanie montażu tablic regulaminu placu zbaw i siłowni zewnętrznych,
•Nawiezienie niezbędnej warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie prac niwelacyjno-kultywacyjnych, 
obsianie, nawożenie i pielęgnacja trawników w obszarze objętym opracowaniem,
•Niezbędne prace transportowe i wykończeniowe oraz towarzyszące  związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.
8. Nawierzchnie
Strefy bezpieczne przy urządzeniach gier zewnętrznych w postaci nawierzchni trawiastych z trawy 
boisko-wej. Wokół przestrzeni zabawowej oraz rekreacyjnej projektuje się nawierzchnię trawiastą.  
10. Ogrodzenie
Istniejące, bez zmian. Obszar gier zewnętrznych nie wymaga ogrodzenia.
11. Oddziaływanie
Nie występuje. Całość robót wykonana zostanie w obszarze działki nr 366.
12.Uwagi
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Autor projektu dopuszcza nieistotne odstąpienie od projektu zgodne z art.  36a ust 5 Prawa 
Budowlanego dotyczące: nieznacznych przesunięć urządzeń w terenie z zachowaniem stref 
bezpiecznych, zmianę materiałów bez pogorszenia ich cech wytrzymałościowych i estetycznych.
Wszelkie roboty budowlane wykonać pod nadzorem technicznym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi, normami oraz zasadami  wiedzy technicznej. 

Okres gwarancji

minimum 48 m-cy

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

dolnośląskie

Powiat

ząbkowicki

Gmina

Złoty Stok

Miejscowość

Złoty Stok

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-11-02

Koniec realizacji

2021-04-30

Opis

Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w „Rosyjskie Kręgle” 
na terenie rekreacyjnym Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku
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Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności
będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia lub załącza do oferty
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych
do wykonywania zamówienia.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
oraz w stosunku do której nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i 
którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone 
postępowanie naprawcze.

Kryteria oceny do części 1
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium oceny ofert: cena – 100%, cena – cena ryczałtowa.
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:      
ocena=[(Cn:Cb)x100]x waga 
gdzie: Cn – cena oferty o najniższej cenie; Cb – cena oferty badanej

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-25 - data opublikowania

-> 2020-10-16 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-11-02 - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / OPIS TECHNICZNY
A: Dane ogólne                                         
1.Inwestor: Centrum Kultury ...



Wygenerowano: 2020-09-25 10:04 Strona 10 / 10

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w „Rosyjskie Kręgle” 

-> 2021-04-30 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / OPIS TECHNICZNY
A: Dane ogólne                                         
1.Inwestor: Centrum Kultury ... 


