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OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
realizacją robót budowlanych, usług i dostaw (w tym m.in. dostawę i montaż 5 tablic informacyjnoedukacyjnych oraz 2 tablic informacyjno-pamiątkowych ) w celu wykonania ścieżek pieszorowerowych w zabytkowym parku okalającym osiedle Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu.

Usunięto: altany ogrodowej

1.2 Zakres zamówienia obejmuje:
1.2.1 Wykonanie następujących opracowań
wskazanego w pkt 1.2.2:
1) opracowania przedprojektowe
a) opracowania geodezyjne,
b) dokumentacja geotechniczna;
2) koncepcja programowo-przestrzenna;

niezbędnych

do

realizacji

zakresu

robót

3) dokumentacja projektowa, składająca się z:
a) projektu budowlanego,
b) projektu wykonawczego,
c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
d) przedmiarów;
1.2.2 Wykonanie parkowych ścieżek pieszo-rowerowych obejmuje w szczególności:
1) wykonanie remontu ścieżki pieszo – rowerowej, bez ingerencji w zadrzewienie przydrożne i
bez zmian przebiegu ciągu komunikacyjnego, ale z korektą łuków poziomych i promieni o
długości 5130 mb,
2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki,

3) rozbiórkę istniejącej nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego oraz granitu,
4) wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez stabilizacje dodatkami trwale zwiększającymi
5)
6)
7)
8)
9)
10)

odporność gruntu lub mieszanki gruntowej na absorpcję kapilarną wody,
wykonanie nawierzchni z tłucznia zagęszczonego (wg przekroju typowego),
wykonanie opasek z kostek granitowych o szerokości 0,50m wraz z obrzeżem 8/30cm,
lokalne poszerzenia dostosowane do istniejących warunków terenowych,
wykonanie nawiązań i przekładek do istniejących ciągów,

wyposażenie ścieżki w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i
socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez
Wykonawcę,
11) dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu
nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja ww. zobowiązania.
12) Wykonawca będzie miał możliwość zoptymalizowania/zmiany rozwiązania konstrukcji
nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej pod warunkiem przedstawienia rozwiązania
zamiennego nie gorszych od rozwiązań przedstawionych w PFU i zaakceptowanych przez
zarządcę.

Usunięto: <#>dostawę i montaż
altany ogrodowej,¶

1.3 Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji
zamówienia:


Roboty drogowe

Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z
tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy.
1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączony Program
funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Gramar Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700
Lubliniec wraz z dodatkowym zakresem, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1 WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBEJMUJE DODATKOWO:
2.1.1 Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:

1)

przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej koncepcji i dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, w tym uzgodnienie z
użytkownikiem obiektu;
3) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
kolidujących z inwestycją (w razie konieczności);
4) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla
uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo
uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części
składowej;
5) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii w terminach
umożliwiających ewentualnie skorzystanie z trybu odwoławczego;
6) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji środowiskowej lub postanowienia o odmowie jej
wydania w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały;
7) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością (w formie pisemnej umowy korzystania z
nieruchomości na cele budowlane zawartej z właścicielem nieruchomości wg wzoru dostarczonego
przez Zamawiającego);
8) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez
Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;
9) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę;
10) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości
dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych
materiałów/technologii robót.
2.1.2 na etapie realizacji robót:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

wykonanie dokumentacji powykonawczej;
kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3kpl. (w tym 1
kpl. na nośniku elektronicznym). Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w
postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub DXF. Do plików ma być dołączona informacja o
zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane
zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia
ulic - o ile występują – winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), /
kable obwodów oświetleniowych – polilinia1), rury osłonowe – odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt
2), szafki oświetlenia ulicznego – prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez
przerw na odcinkach zarurowanych), 2) – obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji
projektowej.
organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy;
sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu , polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu
placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w
wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych;
zapewnienie dojazdu i dojścia do posesji i w czasie prowadzonych robót;
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
sporządzenia takiego planu;
zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do
odzysku, unieszkodliwienia lub składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; Powstałe w ten
sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i
organiczne pozostałości typu gruz , złom, pnie, korzenie, karpiny itp. – należy bez zbędnej zwłoki
wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy
posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie
w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów
nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
złożenie wytworzonych odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub
przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów;
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przewiezienie na odległość do 10 km materiałów pochodzących rozbiórki, a nadających się do
ponownego wykorzystania na miejsce wskazane przez Zamawiającego;
przekazanie Zamawiającemu do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki takich jak: płytki i
kostki chodnikowe, krawężniki, obrzeża chodnikowe – zgodnie z zaleceniami w SIWZ-OPZ. W związku
z powyższym należy przewidzieć czysty sposób ich demontażu z obiektu budowlanego umożliwiający
ponowne ich wykorzystanie oraz nie należy ich utylizować lub przekazywać przedsiębiorcy
posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Decyzję co do
ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio
przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu;
przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i
użytkownika;
remonty i naprawa zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;
w przypadku konieczności dokonania wycinki, na wykonawcy będzie ciążył obowiązek uzyskania
zezwolenia na usunięcie drzew (w parku wpisanym do rejestru zabytków) wydanego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu oraz opinii dendrologicznej o niegniazdowaniu
ptaków. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nasadzeń zastępczych oraz ich
pielęgnacji (podlewanie, nawożenie 1 – raz w tygodniu) – w okresie 3 miesięcy po zakończeniu
inwestycji. Należy uwzględnić po 3 paliki na każde posadzone drzewo o wys. nasadzanego drzewa.
Ścięte drzewa należy pociąć na odcinki o dł.120 cm uformować stosy na placu budowy lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Uwzględnić w ofercie
wycinkę wystających korzeni oraz roboty związane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest
zobowiązany przygotować protokół brakarski ściętego drewna i odkupić je od Zamawiającego. Do
wyceny należy przyjąć cenę zgodnie z zarządzeniem nr 1304/OSR/2013 Prezydenta Miasta KędziKoźla z dnia 6.03.2013 jak dla - drewna opałowego (40 zl/ mp.);
uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz terenu przyległego do placu budowy, który
został naruszony wskutek prowadzonych robót;
pokryje wszystkie koszty wynikające z warunków nałożonych przez zarządców dróg, Wydział IRE UM,
Wydział OSiR UM i inne instytucje wydające warunki wykonania inwestycji.
wykonanie regulacji wszystkich elementów obcych takich, jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe i gazowe;
przedłożenie z dniem przekazania placu budowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od
prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość 3 000.000,00 [PLN] na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W szacowaniu kosztów wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót/dostaw/usług i ich ilości
określone w PFU mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą
traktowane jako roboty dodatkowe.
Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonania wizji lokalnej w terenie
2.2 POZOSTAŁE WYMAGANIA DOT. ZAMÓWIENIA.
2.2.1 Roboty realizowane będą na podstawie Umowy na roboty budowlane.
2.2.2 Ilekroć w dokumentacji użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”.
Jeżeli w dokumentacji użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów
przewidzianych do zamontowania przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie
urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż
przedstawione w dokumentacji. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny:


winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane,



winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, aby zespół urządzeń
dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt,



nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.

2.2.3 Zaproponowane w dokumentacji urządzenia, materiały, sprzęt, oprogramowanie są tylko
przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń, materiałów, sprzętu,
oprogramowania mających parametry lepsze od opisanych w SIWZ lub spełniających parametry
techniczne i eksploatacyjne określone w dokumentacji lub na zasadach określonych powyżej.
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2.2.4 Zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się
wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub
równoważny”
2.2.5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.

Usunięto: wraz z altaną
ogrodową
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