DANE O PRZEDSIĘWZIĘCIU
Koszt ogółem przedsięwzięcia:
- brutto - 25 928 711,14 zł
- VAT - 4 675 393,44 zł
Źródło finansowania przedsięwzięcia:
- UE - 15 991 696,00 zł
- Gmina Miasta Rypina - 4 969 707,65 zł (kredyt 4 700 000 zł)
- Powiat Rypiński - 3 546 115,74 zł
- Gmina Rypin - 1 421 191,75 zł
Generalny Wykonawca:
- nazwa i adres: Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11 A,
02-673 Warszawa - Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„Chemobudowa - Kraków”, Spółka Akcyjna, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków - partner
Konsorcjum
- umowa z dnia 23 lipca 2009 roku
- data rozpoczęcia inwestycji – przekazanie placu budowy: 30 lipca 2009 roku,
- data zakończenia inwestycji: 22 lipca 2011 roku.
Struktura kosztów inwestycji:
- studia, projekty - 379 443,00 zł
- zakup gruntów/nieruch. - 0 zł
- roboty budowlane - 20 514 394,37 zł
- nadzór - 300 300,00 zł
- audyt projektu - 10 000,00 zł
- promocja - 49 180,33 zł
koszty netto 21 253 317,70 zł
- rezerwy - 0 zł
- inne - 0 zł
VAT - 4 675 393,44 zł
koszty brutto - 25 928 711,14 zł
Ochrona środowiska:
- obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania - NIE
Opis przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polega na budowie hali sportowej i basenu przy ZS Nr 2 w Rypinie największej szkole zawodowej, nie posiadającej takiego obiektu. Przedsięwzięcie dotyczy
budowy basenu sportowego wraz z rozbudowaną częścią rekreacyjną, a takŜe budowy
wielofunkcyjnej hali sportowej w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców
powiatu rypińskiego i podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Obiekt
charakteryzuje się zwartą zabudową, w większości parterową, część piętrowa obejmuje
wyłącznie trybuny i kilka pomieszczeń towarzyszących. Obiekt będzie połączony ze szkołą
specjalnym łącznikiem. Halę basenową, zlokalizowano od strony wschodniej budynku.
Dzięki takiej lokalizacji poprzez duŜe przeszklenie kurtynowe stworzono dobre warunki
oświetlenia hali, pozyskania biernej energii słonecznej. W skład infrastruktury wchodzą:
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basen sportowy (12,5 x 25 m), basen rekreacyjny (12,5 x 15 m) z atrakcjami i brodzikiem dla
dzieci. Konstrukcja niecek przewidziana jest ze stali nierdzewnej.
ZjeŜdŜalnia, będąca wyposaŜeniem obiektu, posiada wieŜę wyprowadzoną ponad dach
i zewnętrzną zjeŜdŜalnię rurową z basenem halowym. Widownia basenu posiada 168 miejsca
i wydzielone pomieszczenia komentatora. Hala wielofunkcyjna sportowa posiada arenę
sportową z układem boisk o wielkości pozwalającej na organizację zwodów sportowych rangi
krajowej. Zaprojektowano układ trzech boisk dla uczniów oddzielonych od siebie kurtynami
przesuwnymi. Widownia została zlokalizowana ponad zespołem pomieszczeń szatniowych,
posiada ona 304 miejsca siedzące. Uzupełniająco na poziomie areny przewidziano miejsca na
trybunę składaną na 168 miejsc. Hala sportowa posiada niezaleŜnie wejście. Łączna ilość
miejsc na widowni wynosi 472.
Dane techniczne projektowanego obiektu przedstawiają się następująco:
- basen sportowy 12,5 x 25 m z rozbudowaną częścią rekreacyjną (basen ok.12,5 x 15 m,
zjeŜdŜalnia z basenem, jacuzzi), widownia na 168 miejsc,
- wielofunkcyjna hala sportowa z układem boisk pozwalającym na prowadzenie zawodów
o randze krajowej, z moŜliwością wydzielenia trzech boisk poprzecznych oddzielonych
kurtynami przesuwnymi dla potrzeb młodzieŜy szkolnej, stałą widownią na 304 miejsca i 168
miejsc na trybunie składanej,
-dwa zespoły saun, sala do ćwiczeń gimnastycznych, siłownia,
- kręgielnia,
- bar z pełnym zapleczem kuchennym,
- niezbędne zaplecza techniczne.
Korzyści/beneficjenci przedsięwzięcia:
W wyniku realizacji przedsięwzięcia korzyści odniosą następujące grupy odbiorców projektu:
- Województwo kujawsko - pomorskie,
- Gmina Miasta Rypina,
- Gmina Rypin,
- Powiat Rypiński,
- mieszkańcy powiatu rypińskiego,
- młodzieŜ,
- zawodnicy sekcji i klubów pływackich,
- przedstawiciele innych dyscyplin sportu,
- uczniowie regionu.
Korzyści społeczno-ekonomiczne dla miasta Rypina: poprawa bazy edukacyjnej oraz
sportowej w mieście, podniesienie standardu usług edukacyjnych oferowanych na terenie
miasta, poprawa wizerunku miasta, jako jednostki, na której terenie funkcjonują nowoczesne
obiekty infrastruktury społecznej, podniesienie poziomu absorpcji funduszy strukturalnych.
Korzyści dla mieszkańców miasta Rypina, Gminy Rypin oraz Powiatu Rypińskiego
i Województwa: podniesienie poziomu usług edukacyjnych i sportowych oferowanych przez
ZS Nr 2.
Korzyści dla mieszkańców: zapewnienie komfortowych warunków edukacji i sportu, poprawa
dostępności do nowoczesnej infrastruktury sportowej i edukacyjnej, zapewnienie wysokiej
jakości oraz nowoczesnych standardów edukacji sportowej, dostęp do nowoczesnych form
kształcenia i wychowania.
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Korzyści dla pracowników ZS Nr 2: zapewnienie bazy do rozwoju edukacji i kształcenia,
poprawa warunków nauczania, podniesienie wiedzy i umiejętności w kontekście realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WK -P 2007- 2013.
Realizacja przedmiotowego projektu ma ogromne znaczenie dla rozwoju Rypina.
W perspektywie długofalowej inwestycja samorządów, przyczyni się do wzrostu jakości
dostępnej oferty edukacyjnej w regionie. Planowana inwestycja stworzy trwałe podstawy
rozwoju sportu i edukacji na terenie Rypina dla samorządów i całego regionu, co będzie
skutkowało szeregiem wymiernych korzyści społecznych i ekonomicznych. NaleŜy, zatem
stwierdzić, iŜ wnioskowany projekt jest uzasadniony z ekonomicznego oraz społecznego
punktu widzenia.
Główne korzyści i koszty społeczno - ekonomiczne związane z realizacją projektu to: wzrost
liczby potencjalnych osób korzystających w nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej, rozwój
nowoczesnego zakresu usług edukacyjnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla młodzieŜy
z obszarów wiejskich, wdroŜenie nowych zajęć o wysokiej jakości nauczania, poprawa
jakości edukacyjnych w regionie.
Korzyści ekonomiczne projektu wyraŜają się głównie: przyrostem wpływów z części
podatków naleŜnych budŜetowi państwa (PIT, CIT), wzrostem dochodów osób, które
podejmą działalność gospodarczą w ramach kooperacji z beneficjentem w trakcie realizacji
projektu i w fazie eksploatacji projektu oraz wzrostu obrotów w niektórych podmiotach
i instytucjach juŜ istniejących (transport, organizacja imprez sportowych), innymi wpływami
z opłat za korzystanie z infrastruktury np. energetycznej i przyłączeniowej, wpływami z VAT.
Projekt wpłynie równieŜ na zmniejszenie wydatków na opłaty energetyczne i środowiskowe,
w wyniku lepszego wykorzystania infrastruktury obiektu edukacyjnego.
Inne dane tj.: Wnioskodawca, Działalność podstawowa, Kwota kredytu w złotych, Okres
kredytowania, Harmonogram wypłaty kredytu, Karencja w spłacie kredytu wynikają ze SIWZ
i załączników.
Dane dotyczące Przetargu na realizację inwestycji znajdują się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=1142&y=2009&status=3
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