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Załącznik Nr 1 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
      Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana – Przykrycie pneumatyczne boiska 

sportowego (o wymiarach 79m x 39m) wraz z elementami niezbędnej infrastruktury 
technicznej i zagospodarowania terenu w Centrum Treningowym Nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 
we Wrocławiu. 

 
 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt budowlany wykonany przez 
Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław, temat: 
„Budowa boiska sportowego wraz z przykryciem pneumatycznym oraz elementami niezbędnej 
infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu (w tym obiekty kontenerowe na potrzeby 
zaplecza socjalnego, biurowego, obsługi boiska) przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu”. 
 
II. Zakres prac obejmuje: 

1) montaż przekrycia pneumatycznego, 
2) montaż pod przekryciem pneumatycznym obiektów kontenerowych na potrzeby zaplecza 
socjalnego, biurowego, obsługi boiska, 
3) wykonanie infrastuktury technicznej w zakresie obsługi funkcjonowania przekrytego boiska tj.: 
- instalacja elektryczna – wewnętrzna I zewnętrzna linia zasilająca pomieszczenia oraz boiska pod 
powłoką pneumatyczną, 
- instalacja wodno-kanalizacyjna – zewnętrzna instalacja zasilająca pomieszczenia pod powłoką 
pneumatyczną wraz z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Lubińskiej, 
-  zewnętrzna instalacja zagospodarowania wody deszczowej wraz z odprowadzeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej przy ul. Lubińskiej, 
- instalacja na potrzeby wentylatorni pneumatycznej. 
 
III. Informacja w zakresie infrastruktury technicznej - dotyczy zapewnienia ogrzewania zadaszonego 
boiska: 
 
Do czasu uzyskania warunków technicznych dotyczących wykonania przyłącza gazu oraz uzyskania 
stosownych zgód i pozwoleń na potrzeby zasilania nagrzewnicy powietrza zlokalizowanej w kontenerze 
technicznym, zamiennie należy ująć podłączenie przenośnej kotłowni olejowej.  Nagrzewnice w tym 
czasie będą pracowały na zamiennym paliwie w postaci oleju opałowego. 
W celu przystosowania pracy nagrzewnicy na olej opałowy należy ująć również zamiennie/tymczasowo 
montaż palników przystosowanych do pracy na w/w czynniku grzewczym, którym jest olej opalowy. 
 
Po wykonaniu docelowego przyłącza gazowego Wykonawca, w ramach przedmiotowego zamówienia, 
zapewni przepięcie z dotychczasowego źródła ogrzewania, tj. olejowego na docelowe, tj. gazowe. 
 
Dostarczenie, montaż oraz demontaż tymczasowej kotłowni olejowej jest po stronie Zamawiającego. 
 
UWAGA:  
W przedmiarze robót dla branży: architektura: Przekrycie pneumatyczne: 
 
w pozycji 2 d.1.1 rozbiórki - przekrycie pneumatyczne jako komplet (czyli powłoka, kotwienie, 
wejścia, śluzy, nadmuchy itp):  
 
Ze względu na specyfikę inwestycji, szczegółowy opis pozycji nr 2 d.1.1, w tym konkretnym 
przypadku, należy traktować pomocniczo. Zamawiający daje Wykonawcy możliwość przedstawić 
własne rozwiązania, z podaniem konkretnych parametrów i rozwiązań, poza danymi ujętymi w 
dokumentacji projektowej, które mają być zachowane. 
 

                    IV. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, tzn. zawierającej propozycję urządzeń o 
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                   parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, dostosowane pod 
                    względem rodzaju, wielkości i ciężaru do przyjętych rozwiązań, które nie pogarszają parametrów 
                   systemu, nie pogarszają lub istotnie nie zmieniają estetyki widocznych elementów, nie powodują 
                   jakichkolwiek zmian w innych branżach opracowania. 


