
Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczych pomostu żelbetowego na terenie Kąpieliska Sezonowego 

„Bolko” w Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac oraz opracowaną 

Ekspertyzą Techniczną (potwierdzoną przez PINB w Opolu) z tą różnicą, że zmianie ulega technologia w zakresie 

montażu po całym obwodzie ścianek szczelnych na technologię wykonywania szalunków pojedynczych elementów 

słupów pomostu wraz z odwodnieniem celem wykonania prac naprawczych na powierzchni słupów. 

Pozostały zakres prac wskazany w Ekspertyzie pozostaje bez zmian. 

Szczegółowy zakres robót określa Ekspertyza Techniczna (z uwagami jak wyżej) opracowana przez Pracownię 

Konstrukcyjno - Architektoniczną KONSTRUKTOR z siedzibą w Opolu. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola (w przypadku 

konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów). 

W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem zgłoszenia 

Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do formularza zgłoszenia prac 

oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych. 

Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami  

w odpowiedniej branży. 

Po zakończeniu realizacji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą część opisową  

i graficzną w zakresie zrealizowanych prac naprawczych. 

Dokumentację powykonawczą należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

na nośniku CD w formatach edytowalnym i PDF. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność wykonawcy 

i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione 

koszty uwzględnić w swojej wycenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami prawa. 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności wynikającej z 

obowiązujących przepisów), 

3. Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.  

Zaleca się dokonanie wizji lokalne, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu 

prac. 

4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.  

 

Uwaga: 
Prace naprawcze konstrukcji podestu żelbetowego dotyczą m.in. słupów podporowych, które na 
odcinku ok. 150 cm są posadowione poniżej lustra wody. 
Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

Do wypełnionego formularza propozycji cenowej należy dołączyć referencje potwierdzające wykonywanie prac 

naprawczych  w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia na minimum 2 podobnych obiektach. 

Telefony kontaktowe: 

 

Administracja Obiektu , tel. (77) 540 77 40, 

Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny. 

Sporządził: 

Włodzimierz Leski 


