
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż wiaty zadaszonej ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  
i boiska – Dzielnica Półwieś”. 
 

Lokalizacja na terenie obiektu Centrum Sportu w Opolu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10. 

Zadaszenie wiaty o wymiarach 3m x 5m (w rzucie poziomym) z pokryciem z poliwęglanu czterokomorowego o grubości 10 mm 

zapewniającego 100 % ochrony przed promieniami UVA i UVB.  

Kształt konstrukcji zadaszenia łukowy. 

Poliwęglan barwiony na odcień np. brązowy. 

Cała konstrukcja wiaty stalowa lakierowana proszkowo w kolorze z palety np. RAL – kolor brązowy. 

Wiata musi być wyposażona w system odprowadzania wód opadowych (rynny i rury spustowe) składający się z dwóch rynien  

z 4 wyjściami do ewentualnego montażu rur spustowych. 

Wiata wolnostojąca posadowiona za pomocą 4 słupów o wymiarach np. 4 cm x 8 cm na stopach (prefabrykowanych  

lub monolitycznych) przy zastosowaniu stalowych elementów kotwiących. 

Słupy podporowe połączone z profilem okapu dachowego pod kątem prostym. 

Dodatkowe elementy stężające stanowią 4 miecze zamontowane pod kątem 45 stopni łączące słupy z profilem okapu 

dachowego. 

 

Ogólne (przykładowe) dane techniczne: 

- wysokość wiaty od poziomu podłoża do okapu konstrukcji dachowej min. 218 cm, 

- rozstaw poziomy słupów po dłuższej krawędzi ok. 338 cm, 

- rozstaw poziomy słupów po krótszej krawędzi ok. 263 cm. 

 

Uwaga: W konstrukcji łukowej dachu pierwszy i ostatni wewnętrzny łukowy profil stalowy (2 szt.) powinny być zlokalizowane  

w płaszczyźnie słupów. 

Pozostałe profile wewnętrze zadaszenia w ilości 4 szt. w równych odstępach. Profile łukowe zewnętrze  - 2 szt. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac wskazaną przez Producenta wiaty. 

 

W przypadku konieczności prowadzenia jakichkolwiek procedur administracyjnych Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym,  

w celu pozyskania wymaganych danych oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur 

administracyjnych. 

 

Po zakończeniu realizacji Wykonawca opracuje geodezyjny pomiarem powykonawczym w zakresie zrealizowanych prac oraz 

dokona przedłożenia dokumentów z pomiaru geodezyjnego do właściwego Wydziału UM Opola, celem naniesienia do zasobów. 

 

Niezależnie wymagane jest opracowanie dokumentacji powykonawczej w odniesieniu do zastosowanych materiałów (atesty, 

certyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodności, itp.). 

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 (w przypadku ich zamieszczenia).   

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac. 

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

 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

Telefony kontaktowe: 
 

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


