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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Otwock, Krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5, 05400   Otwock, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.otwock.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i 

zabaw przy SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku, Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu 

zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, Zadanie IV 

Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń 

ogólnorozwojowych – streat workaut, Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w 

tenisa i piłkarzyki, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury  

W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, 

ćwiczeń i zabaw przy SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku, Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń 

placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki, Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, 

Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń 

do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do 

gry w tenisa i piłkarzyki, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury, Zadanie VIII Budowa 



nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., 

„ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: Zadanie I Budowa boiska 

wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku, - część 1, 

Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki,- część 2, Zadanie III Dostawa i 

montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, - część 3, Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń 

równowagi- linarium, - część 4, Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat 

workaut, - część 5, Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, - 

część 6, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury, - część 7, Wycinka drzew w zadaniach od II 

do VII w razie konieczności wykonania zadania. Zakres i opis przedmiotu zamówienia: Zadanie I Budowa boiska 

wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku 1. Zakres robót 

: Zamawiający zmniejsza zakres zadania w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej będącej 

załącznikiem w postępowaniu przetargowym. W zakres prac wchodzi realizacja w zakresie wykonania boiska do 

siatkówki o wymiarach 18x9 zgodnie z załączoną dokumentacją oraz wykonanie boiska do koszykówki o 

wymiarach 28x15 zgodnie z dokumentacją. Jednocześnie należy dostosować strefę wybiegu do zmniejszonego 

zakresu. 1) Wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją, 2) Wykonanie robót ziemnych – 

korytowanie wraz z profilowaniem podłoża, 3) Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej, 4) Wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 5) Wmontowanie obrzeży zgodnie z 

dokumentacją, 6) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowego ogrodzenia, 7) Wykonanie dojścia do boiska z kostki 

betonowej, 8) Dostarczenie wyposażenia sportowego zgodnie z dokumentacją, 9) Dostawa i montaż fabrycznie 

nowych elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją, 10) Wycinaka drzew niezbędnych do budowy 

boiska, 11) Wykonanie nasadzeń zastępczych Zadanie II - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, 

karuzele i bujaki 1) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 2) Wykonanie zagospodarowania terenu 3) Wykonanie 

ogrodzenia 4) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych, 5) Wykonanie wszystkich innych 

niezbędnych prac potrzebnych do realizacji zadania, 6) Plac zabaw powinien zawierać następujące urządzenia: - 

huśtawka czterostanowiskowa, - bujak na 4 sprężynach (samochód), - tor przeszkód, - huśtawka na czterech 

sprężynach z plastykowymi oknami, - karuzela z siedziskiem kubełkowym Zadanie III Dostawa i montaż 



fabrycznie nowych urządzeń do rekreacji - trampoliny 3 szt., Zadanie IV Dostawa i montaż fabrycznie nowych 

urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, Zadanie V Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do ćwiczeń 

ogólnorozwojowych – streat workaut, Zadanie VI Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do strefy gier- 

stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury. Przykładowa 

specyfikacja urządzeń dla zadań od II do VII w załączniku do postępowania 2. Opis przedmiotu zamówienia 

określa dokumentacja projektowa 3. Dokumenty wymienione w ust. 2 ,specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w 

Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) 

powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy 

prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci. 2) zabezpieczenie terenu budowy/robót, 

sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych 

robót, 3) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 4) zapewnienie bieżącej obsługi 

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 5) organizacja zaplecza budowy, 6) zgłaszanie 

przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 7) 

ubezpieczenie budowy, 8) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych 

umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a 

także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 9) 

wykonanie wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz 

uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 5. Przedmiot zamówienia będzie 

wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 6. W trakcie przygotowywania oferty 

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu 

ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., 

„ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: Zadanie I Budowa boiska 

wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku, - część 1, 

Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki,- część 2, Zadanie III Dostawa i 

montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, - część 3, Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń 

równowagi- linarium, - część 4, Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat 

workaut, - część 5, Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, - 



część 6, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury, - część 7,Zadanie VIII Budowa nawierzchni 

bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją - część 8. Wycinka drzew w zadaniach od II do VII w razie 

konieczności wykonania zadania - drzew oznaczonych numerami: 18, 20, 27, 28, 29. Zakres i opis przedmiotu 

zamówienia: Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 28 w Otwocku 1. Zakres robót : W zakres prac wchodzi realizacja boiska wielofunkcyjnego o 

wymiarach 18x23 m, wraz z dodatkowym pasem wybiegu po 1 m z każdej strony, co daje wymiar 20x25 m 

(zgodnie z załączoną dokumentacją). 1) Wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją, 2) Wykonanie 

robót ziemnych – korytowanie wraz z profilowaniem podłoża, 3) Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej, 

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 5) Wmontowanie obrzeży zgodnie 

z dokumentacją, 6) Przestawienie ogrodzenia istniejącego zgodnie z PZT strefy rekreacji, 8) Dostarczenie 

wyposażenia sportowego zgodnie z dokumentacją, 10) Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska, 11) 

Wykonanie nasadzeń zastępczych Zadanie II - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i 

bujaki 2) Wykonanie zagospodarowania terenu 4) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych urządzeń 

zabawowych, 5) Wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do realizacji zadania, 6) Plac zabaw 

powinien zawierać następujące urządzenia: - huśtawka czterostanowiskowa, - bujak na 4 sprężynach (samochód), 

- tor przeszkód, - huśtawka na czterech sprężynach z plastykowymi oknami, - karuzela z siedziskiem kubełkowym 

Zadanie III Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do rekreacji - trampoliny 3 szt., Zadanie IV Dostawa i 

montaż fabrycznie nowych urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, Zadanie V Dostawa i montaż fabrycznie 

nowych urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, Zadanie VI Dostawa i montaż fabrycznie 

nowych urządzeń do strefy gier- stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej 

architektury. Przykładowa specyfikacja urządzeń dla zadań od II do VII w załączniku do postępowania 2. Opis 

przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa 3. Dokumenty wymienione w ust. 2 , Zadanie VIII 

Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w 

Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) 

powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy 

prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci. 2) zabezpieczenie terenu budowy/robót, 

sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych 

robót, 3) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 4) zapewnienie bieżącej obsługi 

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 5) organizacja zaplecza budowy, 6) zgłaszanie 

przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 7) 



ubezpieczenie budowy, 8) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych 

umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a 

także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 9) 

wykonanie wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz 

uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 5. Przedmiot zamówienia będzie 

wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 6. W trakcie przygotowywania oferty 

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu 

ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 8)  

W ogłoszeniu jest: dniach: 60  

W ogłoszeniu powinno być: do dnia 5 września 2018 roku  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: ¬ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: dla zadanie I w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie boiska 

wielofunkcyjnego o wartości min 400 000,00 zł., każda. Dla zadań od II do VII w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co 

najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw o wartości min 10 000,00 zł., każda. W 

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w/w 

warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. ¬ Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia na stanowisku: Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej 



funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: ¬ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: dla zadanie I w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające 

na budowie boiska wielofunkcyjnego o wartości min 250 000,00 zł., każda. Dla zadań od II do VII w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw o wartości min 10 000,00 

zł., każda.Dla zadania VIII w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 

budowie lub przebudowie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu o powierzchni min 50 m2, każda. W przypadku 

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w/w warunek musi 

spełniać co najmniej jeden z Wykonawców. ¬ Odnośnie Zadania I –Warunek zostanie za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia na stanowisku: Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie 

pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2)  

W ogłoszeniu jest: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 

Zadanie I – 10 000,00 zł Zadanie II – 1 000,00 zł Zadanie III – 600,00 zł Zadanie IV- 600,00zł Zadanie V - 

600,00 zł Zadanie VI – 300,00 zł Zadanie VII – 300,00 zł  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 

wysokości : Zadanie I – 10 000,00 zł Zadanie II – 1 000,00 zł Zadanie III – 600,00 zł Zadanie IV- 600,00zł 

Zadanie V - 600,00 zł Zadanie VI – 300,00 zł Zadanie VII – 300,00 zł, Zadanie VIII - 100,00 zł.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-02, godzina: 10:00  



W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-06, godzina: 10:00  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający zmniejsza zakres zadania w stosunku do załączonej dokumentacji projektowej 

będącej załącznikiem w postępowaniu przetargowym. W zakres prac wchodzi realizacja w zakresie wykonania 

boiska do siatkówki o wymiarach 18x9 zgodnie z załączoną dokumentacją oraz wykonanie boiska do koszykówki o 

wymiarach 28x15 zgodnie z dokumentacją. Jednocześnie należy dostosować strefę wybiegu do zmniejszonego 

zakresu. 1) Wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją, 2) Wykonanie robót ziemnych – 

korytowanie wraz z profilowaniem podłoża, 3) Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej, 4) Wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 5) Wmontowanie obrzeży zgodnie z 

dokumentacją, 6) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowego ogrodzenia, 7) Wykonanie dojścia do boiska z kostki 

betonowej, 8) Dostarczenie wyposażenia sportowego zgodnie z dokumentacją, 9) Dostawa i montaż fabrycznie 

nowych elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją, 10) Wycinaka drzew niezbędnych do budowy 

boiska, 11) Wykonanie nasadzeń zastępczych 2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 ,specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz 

Wydziale Inwestycji. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) powiadomienie o terminie rozpoczęcia 

robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych 

przedstawicieli gestorów sieci. 2) zabezpieczenie terenu budowy/robót, sąsiednich obiektów, w tym drzew 

nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 3) zapewnienie stałego 

nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 4) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych prac, 5) organizacja zaplecza budowy, 6) zgłaszanie przez Kierownika budowy 

przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 7) ubezpieczenie budowy, 8) 

wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie 

wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej 

dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 9) wykonanie wszystkich innych prac w 

tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie 

wykonywanych prac po ich zakończeniu, 5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami 



wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach 

ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 6. W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać 

wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są 

ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. 45112720-8, 45223800-4, 77310000-6, 

45233116-1, 45233200-1 okres w miesiącach: okres w dniach: 120 data rozpoczęcia: data zakończenia : 

Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja i rękojmia 40,00  

W ogłoszeniu powinno być: (Dotyczy części od I do VII) Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w ramach 

zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: 

Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 

w Otwocku, - część 1, Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki,- część 2, 

Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do rekreacji – trampoliny, - część 3, Zadanie IV Dostawa i montaż 

urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, - część 4, Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń 

ogólnorozwojowych – streat workaut, - część 5, Zadanie VI Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do 

gry w tenisa i piłkarzyki, - część 6, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury, - część 7,Zadanie 

VIII Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją - część 8. Wycinka drzew w zadaniach 

od II do VII w razie konieczności wykonania zadania - drzew oznaczonych numerami: 18, 20, 27, 28, 29. Zakres i 

opis przedmiotu zamówienia: Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 

przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku 1. Zakres robót : W zakres prac wchodzi realizacja boiska 

wielofunkcyjnego o wymiarach 18x23 m, wraz z dodatkowym pasem wybiegu po 1 m z każdej strony, co daje 

wymiar 20x25 m (zgodnie z załączoną dokumentacją). 1) Wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z 

dokumentacją, 2) Wykonanie robót ziemnych – korytowanie wraz z profilowaniem podłoża, 3) Wykonanie 

warstwy odsączającej i odcinającej, 4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, 5) Wmontowanie obrzeży zgodnie z dokumentacją, 6) Przestawienie ogrodzenia istniejącego 

zgodnie z PZT strefy rekreacji, 8) Dostarczenie wyposażenia sportowego zgodnie z dokumentacją, 10) Wycinaka 

drzew niezbędnych do budowy boiska, 11) Wykonanie nasadzeń zastępczych Zadanie II - Dostawa i montaż 

urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki 2) Wykonanie zagospodarowania terenu 4) Dostarczenie i 

montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych, 5) Wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac 

potrzebnych do realizacji zadania, 6) Plac zabaw powinien zawierać następujące urządzenia: - huśtawka 

czterostanowiskowa, - bujak na 4 sprężynach (samochód), - tor przeszkód, - huśtawka na czterech sprężynach z 

plastykowymi oknami, - karuzela z siedziskiem kubełkowym Zadanie III Dostawa i montaż fabrycznie nowych 

urządzeń do rekreacji - trampoliny 3 szt., Zadanie IV Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do ćwiczeń 



równowagi- linarium, Zadanie V Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – 

streat workaut, Zadanie VI Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do strefy gier- stoły do gry w tenisa i 

piłkarzyki, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej architektury. Przykładowa specyfikacja urządzeń dla 

zadań od II do VII w załączniku do postępowania 2. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja 

projektowa 3. Dokumenty wymienione w ust. 2 , Zadanie VIII Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z 

załączoną dokumentacją, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy 

stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale 

Inwestycji. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 

dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli 

gestorów sieci. 2) zabezpieczenie terenu budowy/robót, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do 

wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 3) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli 

prowadzonych robót, 4) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

prac, 5) organizacja zaplecza budowy, 6) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 7) ubezpieczenie budowy, 8) wykonanie niezbędnych robót 

towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do 

eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji 

powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 9) wykonanie wszystkich innych prac w tym ujętych w 

projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po 

ich zakończeniu, 5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na 

podstawie umowy. 6. W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie 

prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie 

są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. 45112720-8, 45223800-4, 77310000-6, 45233116-1, 45233200-1 

okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5 września 2018 Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 Gwarancja i rękojmia 40,00  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  



Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 12) Możliwość zastosowania alternatywnego rozwiązania 

(Zamawiający dopuszcza możliwość rozbiórki istniejącego boiska i wykonanie go w następujący sposób): 1) 

Propozycja zmiany podbudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Otwocku na: Pod nawierzchnię 

przeznaczoną pod arenę należy wykonać podbudowę z kruszyw kamiennych. Podbudowa składająca się z 

następujących warstw w kolejności ich wykonywania: • Geowłóknina filtracyjno – separacyjna • Warstwa z 

tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm – gr. 16 cm • Warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 1-31,5 – gr. 8 cm • 

Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0-4 – gr. 2 cm (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po 

zagęszczeniu) Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (tłucznia) wapiennego. 2) 

Propozycja zmiany nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Otwocku na: Boisko z nawierzchnią typu 

„natrysk”. Boisko ze spadkiem w kierunku ul. Inwalidów Wojennych. Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-

gumowa o grubości warstwy 13 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej i użytkowej. Warstwa 

nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo, 

przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy nośnej 10 mm. Tak wykonaną warstwę należy 

pokryć warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą 

wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu 

mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla 

otoczenia i ludzi korzystających z niej. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane 

poniżej. Wytrzymałość na rozciąganie ³ 1,00 N/mm2 Twardość wg metody Shore’a . A , 65± 5 Sh.A 

Wytrzymałość na rozdzieranie ³ 145 N Odporność na ścieranie w aparacie Tobera < 1,20 g Odkształcenie 

pionowe w temp. 23ºC < 2 mm Tłumienie energii w temp. 23ºC ³ 37% Zmiana wymiarów po działaniu 

temperatury 60ºC £ 0,01 Wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877 ³ 170 mm/h Przyczepność do podkładu (MPa) 

ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU ³ 0,5  

 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.6)  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część 8 Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną 

dokumentacją Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w ramach zadania budżetowego pn., „ogólnodostępna 

strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3 projekt i budowa” n/w zadań: Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego 

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku, - część 1, Zadanie II Dostawa i 

montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i bujaki,- część 2, Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń do 



rekreacji – trampoliny, - część 3, Zadanie IV Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, - część 

4, Zadanie V Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, - część 5, Zadanie VI 

Dostawa i montaż urządzeń do strefy gier – stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, - część 6, Zadanie VII Dostawa i 

montaż urządzeń małej architektury, - część 7,Zadanie VIII Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną 

dokumentacją - część 8. Wycinka drzew w zadaniach od II do VII w razie konieczności wykonania zadania - 

drzew oznaczonych numerami: 18, 20, 27, 28, 29. Zakres i opis przedmiotu zamówienia: Zadanie I Budowa 

boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku 1. 

Zakres robót : W zakres prac wchodzi realizacja boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18x23 m, wraz z 

dodatkowym pasem wybiegu po 1 m z każdej strony, co daje wymiar 20x25 m (zgodnie z załączoną 

dokumentacją). 1) Wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją, 2) Wykonanie robót ziemnych – 

korytowanie wraz z profilowaniem podłoża, 3) Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej, 4) Wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 5) Wmontowanie obrzeży zgodnie z 

dokumentacją, 6) Przestawienie ogrodzenia istniejącego zgodnie z PZT strefy rekreacji, 8) Dostarczenie 

wyposażenia sportowego zgodnie z dokumentacją, 10) Wycinaka drzew niezbędnych do budowy boiska, 11) 

Wykonanie nasadzeń zastępczych Zadanie II - Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw- huśtawki, karuzele i 

bujaki 2) Wykonanie zagospodarowania terenu 4) Dostarczenie i montaż fabrycznie nowych urządzeń 

zabawowych, 5) Wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do realizacji zadania, 6) Plac zabaw 

powinien zawierać następujące urządzenia: - huśtawka czterostanowiskowa, - bujak na 4 sprężynach (samochód), 

- tor przeszkód, - huśtawka na czterech sprężynach z plastykowymi oknami, - karuzela z siedziskiem kubełkowym 

Zadanie III Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń do rekreacji - trampoliny 3 szt., Zadanie IV Dostawa i 

montaż fabrycznie nowych urządzeń do ćwiczeń równowagi- linarium, Zadanie V Dostawa i montaż fabrycznie 

nowych urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych – streat workaut, Zadanie VI Dostawa i montaż fabrycznie 

nowych urządzeń do strefy gier- stoły do gry w tenisa i piłkarzyki, Zadanie VII Dostawa i montaż urządzeń małej 

architektury. Przykładowa specyfikacja urządzeń dla zadań od II do VII w załączniku do postępowania 2. Opis 

przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa 3. Dokumenty wymienione w ust. 2 , Zadanie VIII 

Budowa nawierzchni bezpiecznej zgodnie z załączoną dokumentacją, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w 

Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) 

powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy 

prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci. 2) zabezpieczenie terenu budowy/robót, 

sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych 



robót, 3) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 4) zapewnienie bieżącej obsługi 

geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 5) organizacja zaplecza budowy, 6) zgłaszanie 

przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 7) 

ubezpieczenie budowy, 8) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych 

umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a 

także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 9) 

wykonanie wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz 

uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 5. Przedmiot zamówienia będzie 

wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 6. W trakcie przygotowywania oferty 

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu 

ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty. 45112720-8, 

45223800-4, 77310000-6, 45233116-1, 45233200-1 okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data 

zakończenia: 5 września 2018 Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Gwarancja i rękojmia 40,00  

 


