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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż masztów flagowych w ramach zadania budżetowego  
pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”. 
 
Zakres obejmuje dostawę i montaż masztów flagowych np. typu „Zamek” ma terenie obiektu Stadionu żużlowego w Opolu przy 

ul. Wschodniej 2. 

Ilość masztów – 6 szt., wysokość masztów – 6 m. 

Dane ogólne elementu: 

Maszt flagowy  jednoczęściowy. 
Maszt z włókna szklanego (kompozytowy)  w kolorze białym. 
Kształt świecy, średnica góry ok. 65 mm, podstawy od 120 mm do 145 mm. 
Ścianka masztu o grubości 3-4 mm. 
Waga od 23 do 45 kg w zależności od wysokości. 
Głowica srebrna 
Maszt z liną prowadzoną wewnątrz masztu. 
Lina zabezpieczona zamkiem. 
Podstawa wzmocniona od wewnątrz stalową ocynkowaną rurą 660 x 4 mm. 
Maszt wyposażony w zawias montażowy. 
Montaż do gruntu za pomocą stalowych kotw osadzanych w betonie. 
Posadowienie na fundamencie betonowym. 
 

Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia dostarcza i montuje maszty na uprzednio przygotowanym przez siebie terenie 
wraz z wykonaniem fundamentów z betonu, na którym posadowione będą maszty. 
Wywóz urobku i powstałych podczas montażu odpadów po stronie Wykonawcy prac. 
 
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednią technologią prac.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola (w przypadku konieczności 
dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów) lub wystąpienia z wnioskiem o wydania Decyzji Pozwolenia na 
prowadzenie robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności). 

W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o wydania Decyzji Pozwolenia na prowadzenie 
robót budowlanych 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 przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów na zastosowane materiały wraz  
z ewentualnymi załącznikami graficznymi w zakresie zrealizowanych 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. 
• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności wynikającej z obowiązujących 

przepisów), 
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.  

 

 
Uwaga: Wykonawca w trakcie realizacji prac objętych Przedmiotem Zamówienia w ramach zakresu złożonej oferty cenowej  
i podpisanej Umowy wszelkie uzgodnienia musi mieć zaakceptowane pisemnie z Przedstawicielem Klubu „Kolejarz Opole” oraz 
przedłożyć do ewentualnej akceptacji Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek ustalenia Wykonawcy z Przedstawicielem Klubu „Kolejarz Opole” i prace wykraczające poza zakres Umowy bez 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego skutkują ryzykiem i ponoszeniem kosztów przez Wykonawcę . 
Prace realizowane są na obiekcie czynnym cyklicznie z uwagi na rozgrywane zawody sportowe. 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

 

Kontakt telefoniczny: 
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny, 
Lucjusz Bilik – Członek Zarządu TS Kolejarz Opole – 501 225 747. 


