
Załącznik nr 2  

Opracowanie kompletu dokumentacji technicznych na realizację inwestycji : 

Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy ul. Tysiąclecia.  

Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletu dokumentacji 

technicznych dla inwestycji budowy wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy ul. 

Tysiąclecia 16 . Konieczne będzie opracowania oddzielnych dokumentacji na poszczególne elementy 

kompleksu : boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza sportowego , 

oświetlenie kompleksu, siłownia zewnętrzna. 

I. Zakres dokumentacyjny: 

1. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z widownią i komunikacją. 

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ( boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz kort 

tenisowy) wraz przebudową parkingów i komunikacji. 

3. Budowa budynku zaplecza sportowego wraz ze strzelnicą ,  

4. Budowa siłowni zewnętrznej, 

5. Budowa oświetlenia kompleksu sportowego. 

II. Zakres zamówienia  ( pojedynczej dokumentacji) obejmuje : 

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

2. Opracowanie mapy do celów projektowych , 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej  wraz ze Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowalnych  ( SST), 

4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót, 

5. Uzyskanie pozwolenia budowalnego lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia 

budowlanego. 

III. Charakterystyka obiektu : 

Tereny przeznaczone pod budowę kompleksu sportowego zlokalizowane przy budynku  Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego  oraz Publicznego Gimnazjum w Białej, przy ulicy Tysiąclecia.  Znajdują 

się tam boiska sportowe o nawierzchni asfaltowej ,bez  wyznaczenia szczegółowego 

przeznaczenia. Brak jest wyznaczonej komunikacji.  

IV. Charakterystyka elementów kompleksu   : 

1. Boisko do piłki nożnej -  wymiary pola gry 50x28,8 m , opaska boiska szer. 2 m.  Nawierzchnia 

z trawy syntetycznej o wys. włókien 60 mm i gęstości 97 000 włókien /m2. Kolor zielony. Linie 

segregacyjne wklejone w nawierzchnię. Drenaż wewnętrzny odprowadzający wody opadowe. 



2. Boisko wielofunkcyjne – wymiary pola gry 44 x 32.1 m. Nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 

mm. Boiska do koszykówki ( 2szt.), siatkówki ( 2 szt.), Piłki ręcznej ( 1 szt). 

3. Kort tenisowy -  wymiary pola gry 23,8 mx11 m i opasko szer. 2 m. Nawierzchnia 

poliuretanowa gr. 13 mm.  

4. Strzelnica – tor strzelnicy długości maksymalnej 50 m, ilość torów 4-5. Szatnia i sanitariaty, 

pomieszczenia magazynowe.  

5. Zaplecze sportowe – budynek parterowy, dach czterospadowy. Wyposażony w instalacje 

elektryczną, wodno-kanalizacyjną . Zlokalizowane wewnątrz powinny zostać szatnie z 

sanitariatami, magazyn sprzętu, pomieszczenia sędziów z szatniami i sanitariatami.  

              Strzelnicę i zaplecze sportowe zlokalizować w jednym budynku.  

6. Oświetlenie kompleksu za pomocą ok. 12 lamp o wys. min. 9 m. 

Uwagi: 

-  Zaleca się oferentom szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy, 

- kolorystyka poszczególnych nawierzchni, podział funkcjonalny budynku, wyposażenie 

poszczególnych boisk  musi zostać uzgodniona z Zamawiających , co potwierdzone powinno zostać 

podpisaną dwustronnie notatką, 

IV.  Termin wykonania umowy : 30 listopad 2015 r.  

 

 

 

 

 

 


