Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park
w Opolu przy ul. Bielskiej w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole
Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”.
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 – 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.,

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.

Ogólny zakres praktyczny prac do uwzględnienia w dokumentacji PZT obejmuje:

1. Rozebranie kostki betonowej z paletowaniem na części placu pod powierzchnię betonową
- ok. 140 m2.
2. Korekta krawędzi istniejącej płyty betonowej.
3. Przewiezienie kostki na poziom wyższy w miejsce planowanego montażu urządzeń do ćwiczeń.
4. Demontaż 4 urządzeń do ćwiczeń.
5. Dostarczenie betonu ze zbrojeniem rozproszonym, ułożenie, wypoziomowanie i zatarcie na gładko
na powierzchni ok. 140 m2.

6. Zabezpieczenie powierzchni przed zbyt wczesnym przesychaniem - natrysk pielęgnatora, nacięcie
dylatacji przeciwskurczowych w nowej płycie betonowej.
7. Przygotowanie nowego miejsca pod montaż urządzeń oraz ławek - usunięcie humusu, wykopy
o głębokości do 1,5 m na odkład.
8. Dostarczenie betonu ze zbrojeniem rozproszonym, wykonanie 4 płyt do montażu w poziomie
- 12 cm od skrajni.
9. Montaż urządzeń do ćwiczeń w systemie śruby/kotwy.
10. Ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń 72 m2.

UWAGA:
Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania
kompleksowej oferty cenowej przedmiotu zamówienia.
W dokumentacji należy również uwzględnić uzgodnienia z Przedstawicielem Środowiska Sportowego.

Telefony kontaktowe:
Piotr Drelichowski – 534 188 333.
Włodzimierz Leski – (77) 454 32 66 wew. 137.

