OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
RENOWACJA PARKIETÓW I ELEMENTÓW DREWNIANYCH W HALI SPORTOWEJ
I SALI DO TENISA STOŁOWEGO W BUDYNKU OŚRODKA REKREACYJNO –
SPORTOWEGO „CENTRUM” W LĘDZINACH PRZY UL. LĘDZIŃSKIEJ 14.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w zakresie renowacji parkietów drewnianych oraz
elementów drewnianych ( drabinki gimnastyczne oraz osłony grzejnikowe i listwy naścienne ) w hali
sportowej oraz sali do tenisa stołowego usytuowanych w budynku Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego
„Centrum” w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.
W ramach koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych przewiduje się następujący zakres
prac:

HALA SPORTOWA
1. Renowację parkietu o powierzchni 838,00 m2 ( powierzchnia posadzki hali wraz z podestem
usytuowanym po prawej stronie ) z uwzględnieniem:
a) cyklinowania zgrubnego parkietu;
b) cyklinowania pośredniego parkietu;
c) wygładzenia powierzchni parkietowej;
d) uzupełnienia występujących ubytków poprzez szpachlowanie szczelin;
e) przełożenia części zniszczonego parkietu i zastąpienia go nową klepką parkietową – uwaga:
do przełożenia przyjęto 7% powierzchni parkietu hali, Zarządca budynku dysponuje nową
klepką parkietową, którą przekaże Wykonawcy w celu wykonania powyższych robót ( w
wycenie proszę uwzględnić jedynie koszt demontażu istniejącego parkietu, koszt robocizny
związany z montażem nowej klepki oraz materiały pomocnicze, które należy zapewnić w celu
wykonania robót );
f) przymocowanie luźnych klepek parkietowych do podłoża – uwaga: założono do
przymocowania 3% powierzchni parkietu hali;
g) wykonania 4 nowych otworów pod montaż słupków stalowych do mocowania siatki boisk
do gry w siatkówkę oraz 4 nowych otworów pod montaż bramek do gry w piłkę nożną wraz z
dostawą i montażem koniecznych podkonstrukcji dla osadzenia słupków oraz bramek i rozet
zamykających otwory;
h) dostawy i montażu 4 rozet zamykających istniejące otwory pod słupki do montażu siatki
boiska do gry w siatkówkę;
i) czterokrotnego lakierowania parkietu:
- lakierowanie jednokrotne lakierem podkładowym ( nałożenie warstwy ochronnej );
- rozrysowanie oraz naniesienie linii boisk sportowych – uwaga: Zamawiający wymaga
odtworzenia linii boisk istniejących oraz przewiduje wykonanie linii 2 nowych boisk
przeznaczonych do gry w siatkówkę, usytuowanych w kierunku poprzecznym hali sportowej;
- wykonanie w strefie środkowej parkietu ( koło środkowe boiska do gry w koszykówkę ) logo
„miasto Lędziny” zgodnie z załączonym wzorem;
- lakierowanie 3 krotne lakierem poliuretanowym parkietu;
j) demontażu istniejących listew przypodłogowych drewnianych w ilości: 158,0 mb;
k) dostawy i montażu nowych listew przypodłogowych drewnianych o wysokości 3-4 cm wraz
z ich lakierowaniem – ilość: 158,00 mb;

l) utylizacji i wywózu materiału z rozbiórki parkietu i listew przypodłogowych.
2. Renowacji elementów drewnianych, tj. osłon grzejnikowych oraz drabinek gimnastycznych z
następującym zakresem robót:
a) demontaż 27 szt drabinek gimnastycznych;
b) demontaż drewnianych listew osłon grzejnikowych i listew naściennych usytuowanych w
strefie grzejników ( ściany podłużne i ściany poprzeczne hali sportowej – osłony 4 oraz 1
szczeblowe przedstawione w dokumentacji fotograficznej – szacowana długość osłon 76,0
mb );
c) usunięcie wierzchniej warstwy farby z w/w elementów oraz wyszlifowanie ich powierzchni
na gładko;
d) 3 krotne lakierowanie w/w elementów drewnianych – kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym;
e) powtórny montaż odnowionych elementów w miejsce ich pierwotnego przeznaczenia.

SALA DO TENISA STOŁOWEGO
1. Renowację parkietu o powierzchni 167,00 m2 z uwzględnieniem:
a) cyklinowania zgrubnego parkietu;
b) cyklinowania pośredniego parkietu;
c) wygładzenia powierzchni parkietowej;
d) uzupełnienia występujących ubytków poprzez szpachlowanie szczelin;
e) przełożenia części zniszczonego parkietu i zastąpienie go nową klepką parkietową – uwaga:
do przełożenia przyjęto 20% powierzchni parkietu sali, Zarządca budynku dysponuje nową
klepką parkietową, którą przekaże Wykonawcy w celu wykonania powyższych robót ( w
wycenie proszę uwzględnić jedynie koszt demontażu istniejącego parkietu, koszt robocizny
związany z montażem nowej klepki oraz materiały pomocnicze, które należy zapewnić w celu
wykonania robót );
f) czterokrotnego lakierowania parkietu:
- lakierowanie jednokrotne lakierem podkładowym ( nałożenie warstwy ochronnej );
- lakierowanie 3 krotne lakierem poliuretanowym parkietu;
j) demontażu istniejących listew przypodłogowych drewnianych w ilości: 69,00 mb;
k) dostawy i montażu nowych listew przypodłogowych drewnianych o wysokości 3-4 cm wraz
z ich lakierowaniem – ilość: 69,00 mb;
l) utylizacja i wywóz materiału z rozbiórki parkietu i listew przypodłogowych.
2. Renowacja elementów drewnianych, tj. osłon grzejnikowych i listew ochronnych naściennych
z następującym zakresem robót:
a) demontaż 3 kpl osłon grzejnikowych usytuowanych w strefie okiennej;
b) demontaż listew naściennych 2 szczeblowych – ilość ok. 25,00 mb
c) usunięcie wierzchniej warstwy farby z w/w elementów oraz wyszlifowanie ich powierzchni
na gładko;
d) 3 krotne lakierowanie w/w elementów drewnianych – kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym;
e) powtórny montaż odnowionych elementów w miejsce ich pierwotnego przeznaczenia.

Termin realizacji powyższych robót – do dnia 31.01.2018 r.
Zamawiający wymaga od Wykonawców zapoznania się z zakresem robót przeznaczonych do
wykonania poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej hali sportowej i sali do tenisa stołowego.

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w kancelarii Urzędu Miasta w
Lędzinach, ul. Lędzińska 55 ( pok. nr 112 ) do dnia 14.12.2017 r. godz. 9:00 z
dopiskiem „Renowacja parkietów i elementów drewnianych w hali sportowej i
Sali do tenisa stołowego w budynku Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego
„Centrum” w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.

