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              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót polegających na powiększeniu kąpieliska BOLKO w Opolu. 
 

Zakres ogólny obejmuje: 

- usunięcie konarów i innych elementów z akwenu w strefie planowanego nowego kąpieliska po lewej stronie 
pomostu ruchomego (pływającego) oraz po prawej stronie od strefy wydzielonego kąpieliska funkcjonującego  
w trakcie sezonu letniego – zgodnie z rys. A1 
- rozścielenie na całej powierzchni plaży 500 ton świeżego piasku, 
- usunięcie istniejącej konstrukcji zlokalizowanej w akwenie pod pomostem ruchomym (pływającym), 
- usunięcie istniejących elementów konstrukcji stalowej zlokalizowanej w akwenie, 
- wywóz i utylizacja odpadów. 
 
Opis ogólny planowanych prac: 
 
Usunięcie konarów i innych elementów z wody. 

W ramach niniejszej inwestycji planuje się usunięcie wszystkich konarów i innych elementów z wody do poziomu 

200 cm w stosunku do lustra wody – zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.A1). 

Usunięcie konarów i innych elementów dotyczy strefy planowanego nowego kąpieliska po lewej stronie pomostu 

ruchomego (pływającego) oraz po prawej stronie od strefy wydzielonego kąpieliska w trakcie sezonu letniego. 

Rozścielenie warstwy piasku na całej powierzchni plaży.  

W ramach niniejszej inwestycji planuje się rozścielenie 500 ton warstwy piasku na całej powierzchni plaży.   
 
Usunięcie istniejącej konstrukcji zlokalizowanej w akwenie pod pomostem ruchomym. 

W ramach niniejszej inwestycji planuje się usuniecie istniejących elementów konstrukcji w akwenie pod pomostem 

ruchomym w strefie wydzielonej kąpieliska, objętej nadzorem ratowniczym w trakcie sezonu letniego. 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednią technologią prac oraz wytycznymi 
zawartymi w piśmie z WOŚ UM Opola z dnia 25.08.2020 r., stanowiącym załącznik do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 
 
Zakres rzeczowy i ilościowy zawiera Przedmiar Robót będący załącznikiem do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
 
Po zakończeniu realizacji Wykonawca uporządkuje teren prowadzonych prac. 
 
 

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. 

 
3. Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy. 

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

prac. 
 

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

 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać mailowo na adres : izp@mosir.opole.pl,  
 
lub telefonicznie: 
 
(77) 454 32 66 wew. 137 lub 146. 


