Zał. – 2b(IPU)
DODATKOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap III”

1. W pkt. 2. Ppkt. 8) str. 6 PFU wprowadza się zmianę
z:
„budowa pieszych ścieżek o nawierzchni szutrowej zagęszczanej mechaniczne
z obrzeżami, szerokości 1,60 m i długości ok. 308 m (powierzchnia ok. 493)”,
na:
„budowa pieszych ścieżek o nawierzchni szutrowej zagęszczanej mechaniczne
z obrzeżami, szerokości 2,5 m i długości ok. 308 m (powierzchnia ok. 493)”,
2. W załączniku nr 2a programu funkcjonalno-użytkowego należy dopisać wymagania
dotyczące tablic informacyjno-pamiątkowych:
„Wymagania dotyczące tablic informacyjno-pamiątkowych:
Wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych o wymiarach 80 cm (wysokość) x
120 cm (szerokość) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25
mm podwójnie zginanej na brzegach. Tablica ma zostać ustawiona na dwóch słupkach
wykonanych z profili stalowych szer. 70 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Wysokość słupków 240 cm licząc od powierzchni gruntu. Obejmy słupków jako profile
stalowe ocynkowane. Elementy montażowe: śruby, nakrętki i podkładki służące do montażu
mają spełniać parametry odporności antykorozyjnej jak dla stali nierdzewnej
kwasoodpornej.
Słupki osadzone w stopie betonowej.
Posadowienie słupków w betonowych stopach o wymiarach min. szer. 30 cm x 30 cm, wys.
60 cm. Stopy fundamentowe należy posadowić na głębokości zapewniającej stabilność
konstrukcji, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu.
Na lico każdej z tablic naklejona naklejka z drukiem solwentowym w pełnym kolorze,
zabezpieczona laminatem. Po zakończeniu robót należy wykonać nowe lico tablicy z blachy
stalowej w postaci naklejki z drukiem solwentowym w pełnym kolorze zabezpieczone
laminatem, przy czym okres trwałości naklejki winien wynosić minimum 5 lat.
Należy przewidzieć wykonanie, dostawę i montaż po jednej tablicy informacyjnopamiątkowej dla każdej części zamówienia. Tablice mają być posadowione
w Kędzierzynie-Koźlu (os. Śródmieście), przy czym szczegółowe miejsca zostanie
wskazane przez Zamawiającego na końcowym etapie realizacji zamówienia. Treść tablicy
zostanie ustalona i dostarczona przez Zamawiającego w czasie realizacji umowy. Treść

tablicy winna być zgodna z wytycznymi Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz z kartą
wizualizacji RPO .
Tablice powinny być zgodne z Kodeksem Estetyzacji Miasta Kędzierzyn-Koźle
oznaczone jako MMA-TIR-3 (zał. 2c(IPU)).
3. W załączniku nr 2a programu funkcjonalno-użytkowego należy dopisać wymagania
dotyczące założenie systemu zieleni ekstensywnej na zadaszeniu miejsc postojowych
i altan:
„ Wymagania dotyczące założenia systemu zieleni ekstensywnej na zadaszeniu miejsc
postojowych i altan”:
Przy założenie systemu zieleni ekstensywnej na zadaszeniu miejsc postojowych i altan
należy uwzględnić następującego układu warstw:
− Hydroizolacja przeciwkorzenna lub hydroizolacja i dodatkowa folia
przeciwkorzenna
− Geowłóknina chłonno-ochronna
− Mata drenażowa
− Włóknina filtracyjna
− Warstwa wegetacyjna – substrat ekstensywny na dach zielony: min. 8 cm
− Roślinność – maty rozchodnikowe wegetacyjne, rozchodniki
Wykonawca będzie miał możliwość zoptymalizowania/zmiany rozwiązania systemu
zieleni ekstensywnej pod warunkiem przedstawienia rozwiązania zamiennego nie
gorszego od przedstawionego rozwiązania i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

4. Ponadto zakres zamówienia obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie przyłączy
wody z sieci wodociągowej z pomiarem rozliczeniowym, do podlewania zieleni,
umożliwiających podłączenie węża do podlewania, rozmieszczonych w odległości co
max. 40 m. Ilość punktów czerpalnych będzie wynikała z odległości i zapewnienia
skutecznego podlewania.

