Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo - rekreacyjnego w
Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Dodatkowe inwestycje na placu
rekreacyjno-sportowym przy ul. Bierkowickiej – Dzielnica XII”.
Lokalizacja:
Teren rekreacyjno sportowy przy ulicy Bierkowickiej.
Obiekt użyteczności publicznej.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac.
Zakres ogólny planowanych prac na terenie rekreacyjno – sportowym:
1. Boisko do piłki nożnej plażowej, przystosowane również do piłki siatkowej plażowej.
- wykonanie boiska o nawierzchni piaszczystej z obrzeżem z impregnowanych łat drewnianych
(wg przykładowego rysunku / przekroju) pokrytego pasem 1,0 – 1,5 m sztucznej trawy
- wykorytowanie terenu pod boisko o wymiarach 35m/26m na głębokość 18-20cm, pozostawiając na dnie
wykopu ułożoną tam wcześniej siatkę przeciw kretom
- ułożenie agrowłókniny na dnie wypoziomowanego wykopu,
- dowóz i rozłożenie warstwy piasku o grubości 16 - 18 cm ,
- dostawa i montaż 2 kompletów bramek do piłki nożnej plażowej oraz dwóch wymontowywanych
słupków do siatki (piłka siatkowa plażowa) wraz z siatką i osprzętem,
2. Naprawa terenu otaczającego poprzez wyrównanie nawierzchni z kostki brukowej na ścieżce do
placu zabaw (ok. 10m2) wraz z remontem urządzeń istniejącego plac zabaw,
3. Rozbudowa istniejącego placu zabaw o huśtawkę z ptasim gniazdem,
4. Zamontowanie monitoringu istniejącej wiaty i kontenera, z trzema kamerami zdostępem poprzez
internet, zintegrowanie monitoringu z istniejącym routerem i instalacją alarmową,
5. Zamiana istniejącego grilla kominowego na grill na trójnogu z utwardzonym miejscem na ognisko,
6. Posadowienie przy boisku plażowym 4 ławek, 2 koszy na śmieci, regulaminu boiska i stojaka na
rowery,
7. Przeniesienie północnej bramki boiska trawiastego w miejsce wskazane na załączniku graficznym,
8. Zamontowanie dodatkowego piłkochwytu o długości 35 m i wysokości 2 m wzdłuż wschodniej
krawędzi boiska plażowego – wg załącznika graficznego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola (w
przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów).
W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem
zgłoszenia Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do
formularza zgłoszenia prac oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur
administracyjnych.
Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
w odpowiedniej branży.
Po zakończeniu realizacji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą część opisową
i graficzną w zakresie zrealizowanych prac naprawczych.
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.
Zaleca się dokonanie wizji lokalne, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego
zakresu prac.
4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.
Uwaga:
Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.
Telefony kontaktowe:
Józef Moch – radny Dzielnicy XII, z Bierkowic – tel. 606 703 231,
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny.
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