Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania terenu
w Dzielnicy XII w Opolu, w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „ Ostroga – miejscem
rodzinnej rekreacji.”
Lokalizacja:
Teren rekreacyjno - sportowy przy ulicy Wrocławskiej 172, działka nr 1136/72.
Obiekt użyteczności publicznej.
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac.
Zakres ogólny planowanych prac na terenie rekreacyjno – sportowym Ostroga:
•

postawienie wraz z montażem: 2 szt. ławki ze stojakiem na rowery

Wymiary:
- długość/ szerokość ławki 180 cm / 38 cm
- szerokość ławki ze stojakami 232 cm
- wysokość całkowita ławki 38 cm
- wysokość siedziska (od podłoża) 43 cm
Materiał:
Profil stalowy, szczeble z drewna
sosnowego (szczebel- grubość 40 mm,
szerokość 90 mm)
Kolor tożsamy z ławą piknikową.
•

Rodzaj i rozmiary utwardzenia pod ławkami i stołem:

kratka trawnikowa – zielona lub czarna 60 x 40 x 3 cm
+ kotwy + wypełnienie (piasek, żwir
ziarnisty, wybrana z wyrównania ziemia +
konieczne uzupełnienie około 80l.)
Ława piknikowa:

– pod nogami siedzących – wewnętrzna
część 240 cm x 80 cm (8 kratek)
- pod nogami siedzących od zewnątrz 2 x
240 cm x 40 cm (4 kratki wzdłuż siedziska
po obu stronach,
Ławki ze stojakami na rowery:
Przed każdą ławką po 4 w jednym rzędzie.
W sumie 56 kratek w projekcie.
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•

postawienie wraz z montażem kosza na śmieci

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

postawienie wraz z montażem 3 ław piknikowych

Konstrukcja metalowa wykonana z jednolitego
kształtownika 70/70 mm
Ocynkowana i malowana proszkowo
Deski na blat i na siedzisko 4 - krotnie
zabezpieczone podwójna warstwa impregnatu
żywicznego podwójna warstwa lakierobejcy
żywicznej.
Stół zabezpieczony na lata przed warunkami
atmosferycznymi oraz wandalizmem.
Dane:
1
2
3
4
5
•

długość
wysokość
szerokość blatu
szerokość siedziska
wysokość siedziska

200 cm
75 cm
80 cm
30 cm
45 cm

nasadzenie roślin

Uzupełnienie roślinności w okolicy miejsca piknikowego + uzupełnienie trawnika.
Wykaz roślin według poniżej tabeli:
lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nazwa rośliny
Ketmia syryjska
Kalina - koralowa Viburnum
opulus
Mahonia pospolita
Laurowiśnia wschodnia
Ostrokrzew Meservy
Rozplenica japońska
Nasiona trawy 25kg

ilość
2
1
1
2
1
1
1
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.

wypełnienie-podłoża 500l
Cis pospolity
Brzoza pożyteczna 'Doorenbos'
Sosna Banksa 'Banska Stiavnica'
Świerk kaukaski
Buk zwyczajny Dawyck Purple
Robinia akacjowa
Grab pospolity 'Fastigiata'
Buk zwyczajny 'Bicolor Sartini'
Brzoza papierowa
Robinia akacjowa 'Aurea'
Brzoza papierowa 'Renci'

1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

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
( jeżeli zostały zamieszczone).
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.
Dane kontaktowe:
Barbara Rak – Durkalec – tel. +48 502 088 560 – osoba do kontaktu z ramienia Dzielnicy
Włodzimierz Leski - tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny,

