Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania terenu przy ul.
Gminnej 1 w Opolu w ramach zadania inicjatywy lokalnej pn.: „ZIELONO MI – rozwijamy
bioróżnorodność we Wróblinie”.

Lokalizacja:
Teren okalający niewielki staw przy ul. Gminnej 1, nr działki 578/1
Obiekt użyteczności publicznej.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac.
Zakres ogólny planowanych prac:
1. Zakup oraz wykonanie nasadzeń roślinności – kwiaty, krzewy, niskie drzewa ozdobne - lokalizację
roślinności przedstawia załącznik graficzny nr 1A

WYKAZ ROŚLINNOŚCI:

NAZWA

ODMIANA

ILOŚĆ SZT.

ałowiec pośredni

Gold Star

21

ałowiec łuskowy

Blue Star

21

ałowiec Pfitzera

Wilhelm Pfitzer

21

Dereń biały

„Elegantissma”.

3

Dereń rozłogowy

"Kelseyi"

25

Parzydło leśne

"Snow White"

9

Dąbrówka rozłogowa

‘Veriegata”

30

Brzoza pożyteczna

"Doorenbos"

2

Trzmielina Fortune'a

Emerald'n'Gold' , 'Emerald
30
Gaiety' , 'Interbolwi'

Miskant chiński

"Morning Light"

15

Rozplenica japońska

"hameln"

15

Wiciokrzew pomorski

3

Rdest Auberta

2

2. Wykonanie utwardzonej ścieżki z tworzywa mineralnego wokół stawu – szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia przedstawia opis techniczny ścieżki (załącznikiem nr 1B) przedmiar
robót, mapką poglądową.

3. Pomalowanie istniejących ławeczek ( 2 szt.)
Farba użyta do malowania musi zabezpieczać
przed wilgocią, wodą, glonami, grzybami,
pleśniami i promieniowaniem UV. Popękane
lub łuszczące się powłoki należy zeszlifować
i przygotować pod impregnację i malowanie.
Kolor farby powinien zostać dostosowany do
istniejącego koloru (załącznik graficzny
przedstawia stan obecnych ławek)

4. Zakup wraz z montażem koszy na śmieci ( 2 szt.)
Konstrukcja wykonana ze stali. Powinna być pomalowana
metodą proszkową.
Kosz powinien być wykończony grubymi deskami z drewna.
Dopuszcza się wersję wykonaną z tworzywa.
Do wkopania lub zabetonowania.
Kształt okrągły lub owalny.
Specyfikacja produktu
- wysokość całkowita
- średnica
- pojemność wkładu
- wysokość kubła

110 cm
32 cm
35 litrów
50 cm

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.
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:
Katarzyna Fronia – tel. 607689628 – osoba do kontaktu z ramienia Dzielnicy Wróblin
Włodzimierz Leski tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny,

nr działki 578/1, obręb Wróblin

