Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie krzewów z gatunku wiklina w strefie brzegowej wraz z nawiezieniem piasku na terenie
akwenu wodnego Malina w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”.
Lokalizacja – akwen wodny Malina, ul. Olimpijska, działka nr 164, obręb 0092 Malina.

Zakres ogólny obejmuje:
1) usunięcie przybrzeżnych krzewów z gatunku wiklina oraz trzciny zlokalizowanych odpowiednio na powierzchni:
5 m x 4 m = 20 m2,
4 m x 4 m =16 m2,
3 m x 3 m = 9 m2,
Łączna powierzchnia roślinności do usunięcia – 45 m2.
Strefa usunięcia krzewów: długość ok. 70 m, szerokość ok. 7,0 m.
2)

wyrównanie i wyprofilowanie skarpy 60m x 10m pod podłoże piaskowe.

3)

czyszczenie brzegu jeziora z usunięciem trzciny przybrzeżnej pas 60m x 5 m wraz z korzeniami.

4) dowóz piasku w ilości ok. 7 m3 wraz z rozścieleniem na powierzchniach usuniętej roślinności brzegowej.
Prace należy wykonać po 15.10.2019 r. tj. poza okresem lęgowym ptaków.
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.
Załączniki zdjęciowe wskazują lokalizację krzewów i trzciny do usunięcia.
Uwaga: Roślinność moczarki wskazana na załącznikach zdjęciowych w akwenie wodnym nie podlega usunięciu w ramach
niniejszego zakresu prac.

Informacje dodatkowe:
1. Wszelkie zbędne odpady po dokonanej wycince 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 do pozostawienia na odkład we wskazanym miejscu usuniętej roślinności.
3. 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:
Piotr Drelichowski – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych – tel. 534 188 333,
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny.

