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              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymiana chodnika z kostki brukowej na trawę 

syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja placu 
rozgrzewkowego w Centrum Sportu”. 

 

Zakres ogólny obejmuje: 

- Oświetlenie placyku w technologii LED umieszczone na pięciu słupach o wysokości 6 m. Natężenie oświetlenia 200 lx, 
- Usunięcie chodnika wykonanego z kostki brukowej o wymiarach 33 m x 1,6 m i położenie w jego miejscu trawy syntetycznej 

(podobnej do już istniejącej), 
-  Wykonanie stabilnych dwóch ścianek o wymiarach: szer. 1,1 m, wys. 0,7 m wykonanych z konstrukcji stalowej i drewnianej, 
- Wykonanie prób i pomiarów instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów, 
- Utylizacja odpadów. 

 
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. 
5. Zamieszczone Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy. 

 
 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

 

 

 

Kontakt telefoniczny: 

 
Grzegorz Bryłka – Kierownik Obiektu, tel. 501 216 172, 
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny. 
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Poglądowy załącznik fotograficzny wraz z planem lokalizacji elementów 
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