
Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: 

„Powiększenie kąpieliska Bolko” . 

 

Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego 

na wykonanie robót dotyczących powiększenie kąpieliska Bolko w ramach zadania pn.: 

„Powiększenie kąpieliska Bolko”,  

1) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo  

- kosztorysowej dla ww. zadania. 

2) Dokumentację projektową należy przygotować z uwzględnieniem wszelkich prac, jakie należy 

wykonać w związku z realizacją planowanych robót.  

3) W kosztorysie należy ująć wszystkie roboty niezbędne do realizacji zadania.  

4) Wykonawca sporządzi dokumentację w wersji pisemnej i elektronicznej. 

 

Dokumentacja w wersji pisemnej powinna zawierać:  

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień 

i wszelkich innych postanowień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę stosownie do planowanego zamierzenia 

– 5 egz., 

- przedmiar robót – 3 egz., 

- kosztorys inwestorski – 3 egz., 

- zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz. 

Zakres ogólny planowanych prac do realizacji praktycznej obejmuje: 

- poszerzenie plaży i kąpieliska Bolko  

- wyczyszczenie części podwodnej z konarów i innych zanieczyszczeń, elementów konstrukcji po obu 
stronach wydzielonej do kąpieli strefy strzeżonej, zamawiający nie posiada inwentaryzacji elementów 

podwodnych akwenu, 

- wydzielenie większej przestrzeni do kąpieli i plażowania od strony istniejącej plaży przy wydzielonej do 
kąpieli strefie strzeżonej,   

- wykonanie kolejnych miejsc do grillowania – 2 stanowiska grillowe murowane na wzór istniejących,  
- dodatkowe 3 przenośne przebieralnie z płyt laminatowych na stelażach, 

- dodatkowe nasadzenia drzew owocowych w ilości 30 szt. wokół plaży i grillów,  

- dodatkowe betonowe kosze na śmieci  w ilości 5 szt., 
- wykonanie wiaty zadaszonej w konstrukcji drewnianej o wymiarach 3 x 12 m (dopuszcza się wykonanie 

np. w dwóch elementach o wym. 3 x 6 m) wraz z ławkami usytuowanymi jednostronne z widokiem na 
akwen, 

- montaż dodatkowych miejsc siedziskowych (ławki) analogicznych do istniejących w terenie w ilości 5 
szt., 

- wyprofilowanie (ścięcie) skarpy na terenie wzgórza od strony części kąpieliska poza strefą strzeżoną, 

- likwidacja boiska do siatkówki.  



 

Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego w ramach 

przedmiotu zamówienia oraz złożenia do UM Opola wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

lub złożenia zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę stosownie do 

planowanego zamierzenia na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. 

Projekt musi również spełniać warunki wynikające z dokumentów wodno – prawnych – załącznik nr 6 

(wersja PDF zamieszczona na stronie z postępowaniem). 
Projekt musi zostać uzgodniony z przedstawicielami Rady Dzielnicy. 

Zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej opracowana na płycie CD musi być zgodna z wersją 

papierową. 

Opracowanie należy wykonać w wersji edytowalnej (format ath., dwg, Word, Excel) i w formacie PDF 

w 3 egzemplarzach na nośniku CD. 

Obiekt kąpieliska sezonowego „Bolko” o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych. 

 

Uwaga: 

 

Lokalizacja w terenie urządzeń dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej po wskazaniu przez 

Zamawiającego podczas ewentualnej wizji lokalnej. 

 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

 

Kontakt telefoniczny: 

 

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

 


