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Informacje do realizacji prac wg „Projektu nasadzeń zamiennych”. 

 

na terenie Obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej „Okrąglak” w Opolu. 

 

Przedmiot zamówienia. 

- Wykonanie prac związanych z wycinką istniejących drzew zgodnie z wydaną Decyzją przez 
Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2017 r., 

- usunięcie korzeni, 

- wzmocnienie skarpy wraz z nasadzeniem roślinności dekoracyjnej bez naruszenia jej 
stabilności, 

- wykonanie „obetonowania” istniejącego muru oporowego z piaskowca, celem pokrycia 
istniejące faktury zewnętrznej muru oporowego i uzyskania jednolitej płaszczyzny elementu, 

- wykonanie kompleksowe prac wg projektu nasadzeń zamiennych. 

Lokalizacja: Opole, ul. Oleska 70 na terenie realizowanej inwestycji. 

Obiekt o charakterze użyteczności publicznej. 

Wykonawca prac zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz  
z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną. 
Realizacja prac nie może stanowić przeszkody w realizacji prowadzonych jakichkolwiek prac na terenie 
obiektu i w obiekcie. 
Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność za stan istniejących obiektów i urządzeń na terenie 
realizowanych robót lub terenie przyległym oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku  
z realizacją praktyczną. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność nasadzeń i ich żywotność w całym okresie 
wynikającym z Decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2017 r. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie poprawnej pielęgnacji 
dokonanych nasadzeń. 

Wykonawca pokryje koszty w przypadku ewentualnego zajęcia pasa drogowego oraz utrudnień  
w ruchu drogowym, a w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
należności wynikających z decyzji wydanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu o zajęciu pasa 
drogowego, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z bieżących faktur należności wynikających z tej 
decyzji wraz z odsetkami, wystawionych przez niego za wykonane roboty. Wysokość należności wraz  
z odsetkami będzie obliczona przez MZD w Opolu i skierowana w formie wniosku do potrącenia  
do Prezydenta Miasta Opola. 
Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty stan i porządek na terenie robót oraz 
uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu, usunięcia wszelkich powstałych w trakcie 
prowadzenia robót odpadów, wywiezienia ich do właściwych punktów zbiórki odpadów.  
Wykonawca własnym staraniem i kosztem zabezpieczy dostawę mediów dla potrzeb realizacji prac. 
 

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty cenowej zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w terenie 

po uprzednim uzgodnieniu z Kierownictwem Obiektu. 

Kierownik Obiektu – Pan Tomasz Wróbel, tel. 608 677 728, 

Administracja obiektu – tel. 668 596 304. 

 


