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Program Funkcjonalno – Użytkowy 

dla zadania pn. 

Modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie  

 

Dz. nr ew.  1751, 1752, 1755, 1758, 1759, 1764, 1765 obręb Olesno 

Kod CPV: 

45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

77340000-5 – Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 

77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

45000000-7 – Roboty budowlane 

45233293-9 – Instalowanie mebli ulicznych 

45317000-2 – Inne instalacje elektryczne 

45233161-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45112711-2 –   Roboty w zakresie kształtowania parków 

45110000-1 –   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

45240000-1  –  Budowa obiektów inżynierii wodnej 

45112710-5  –  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: 

„Modernizacji traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie”. 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania.  

Przedmiotem opracowania jak i zakresem zarazem jest zamierzenie inwestycyjne 

zagospodarowania terenu w sumie o powierzchni  1,85 ha, zlokalizowanego w północno-wschodniej 

części Miasta Olesna nad Potokiem Młynówka. 

Właścicielem opracowywanej nieruchomości jest Miasto Olesno.  

 

2. Lokalizacja inwestycji. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Miasta Olesna. 

Od wschodu graniczy z ulicą Sądową, od północy przylega do ul. Murka, od zachodu z parkingiem 

samochodowym natomiast od południa z zabudowaniami jednorodzinnymi.  

 

Ryc. 1 Mapa satelitarna z granicami działek 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

Teren objęty opracowaniem jest w przeważającej części obszarem zielonym. Obszar należy 

podzielić na trzy części; aleja główna od północnej strony potoku Młynówki, teren zielony ze ścieżką i 

placami po południowej stronie cieku wodnego oraz skarpa.  

   

Ryc. 2 Widok alei głównej od północnej strony promenady. 

 

Większość ścieżek w Parku to nawierzchnie asfaltowe. Ich stan jest niezadowalający.  W parku 

znajdują się trzy kładki piesze o bardzo niskich walorach estetycznych. Promenada posiada bardzo 

ubogie wyposażenie małej architektury.  Stan urządzeń jest wyeksploatowany.  

 

 

 Ryc. 3 Widok na trakt od strony południowej 
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Ryc. 4 Mała architektura  

 

Zieleń na promenadzie oraz jej układ kompozycyjny jest nieatrakcyjny i nie zachęca do korzystania z 

terenu. Gatunki rosnące i ich przypadkowe nasadzenia na terenie oraz ich brak spójności tworzy teren 

nieestetyczny i nieładny.  
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4. Cel koncepcji zagospodarowania terenu 

Zaprojektowany teren ma posiadać przede wszystkim funkcje rekreacji zarówno czynnej jak i 

biernej oraz dekoracyjną zapewniając tym wypoczynek mieszkańcom i turystom (tj. aktywność 

fizyczna, spacery, naświetlania słoneczne, kontemplacja, imprezy plenerowe, itp.) oraz miejsce 

spotkań towarzyskich i zabawy. 

Celem bezpośrednim koncepcji jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca z nowym układem 

komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej 

architektury, nową zielenią oraz wyposażeniem dostosowanym do zróżnicowanego wieku 

użytkowników. Realizacja projektu ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni, zachęcać 

mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z traktu spacerowego, ale przede wszystkim ma 

poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla człowieka.  

   Projekt Modernizacji Traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie ma na celu wykorzystanie 

istniejących walorów krajobrazowych terenu, połączenie kilkoma kładkami dwóch oddzielnych stref w 

jedną całość. Ma stworzyć swobodną komunikację po obydwu stronach potoku Młynówki. Poprzez 

nadanie projektowanemu obszarowi nowych, innowacyjnych i ciekawych funkcji, teren ma przyczynić 

się do zwiększenia grupy odbiorców. Wprowadzenie atrakcyjnych i nowoczesnych założeń z pewnością 

przyczyni się do wzbogacenia przestrzeni krajobrazowej w tej okolicy. W wyniku takiego działania 

powinna powstać przestrzeń, która stanie się doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie 

większą liczbę użytkowników oraz podniesie wartość tego terenu i obszarów przylegających.  

Projekt w dużej mierze wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i korzysta już z 

istniejących walorów krajobrazowych a nawet je podkreśla i akcentuje.    

Wtapia się w otoczenie, a zaprojektowane nowe funkcje, obiekty, wyposażenie i elementy małej 

architektury harmonijnie dopasowują się do kompozycji układu oraz zieleni   

i jednocześnie podnoszą wartość planowanej inwestycji.   

Koncepcja traktu spacerowego jest funkcjonalna, różnorodna i dogodna dla wszystkich grup 

wiekowych.  

Projekt wykorzystuje takie elementy jak metal, wodę, beton, zieleń i światło. Koncepcja 

modernizacji traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie składa się z alei głównej oraz strefy 

rekreacyjno-wypoczynkowej. 

Aleja główna posiada posadzkę z płyt granitowych płomieniowanych, w której co kilka metrów 

usytuowane zostały duże betonowe donice z roślinami. Po obu stronach alei zaprojektowano ławki, 

kosze na śmieci i latarnie wysokie parkowe. Pomiędzy nieregularnymi donicami mniej więcej na 

środkowej długości alei wprowadzono fontannę posadzkową z dyszami spieniającym i kolorowym 

oświetleniem.  
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Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa składa się w wielu ciekawych elementów. Zaprojektowano 

atrakcyjne rozwiązanie zagospodarowania istniejących skarp, wykorzystując je na tarasy z siedziskami. 

Problem różnicy wysokości pomiędzy terenem od południowej i wschodniej strony rozwiązano za 

pomocą schodów terenowych.   

W centralnej części terenu zaproponowano plac główny z leżakami do wypoczynku i kąpieli 

słonecznych. W pobliżu znajdą się płyty betonowe w trawniku, które prowadzą do schodów 

betonowych umożliwiając zejście do koryta rzeki i kontaktu z wodą.  

Przez całą część rekreacyjno-wypoczynkową przebiega ścieżka z kostki betonowej, która łączy ze sobą 

zaprojektowane elementy kompozycyjne.   

Cały teren, czyli aleja główna i strefa rekreacyjno-wypoczynkowa połączone są ze sobą w jedną 

przestrzeń mostkami z nawierzchnią kompozytową.   

Zaprojektowana zieleń będzie zdobiła teren przez cały rok. Do koncepcji wybrano rośliny cebulowe, 

które pokażą się jako pierwsze na wiosnę. Dobrano przede wszystkim długo kwitnące byliny oraz 

trawy ozdobne. Byliny i trawy najbardziej atrakcyjne są latem i jesienią, a zaschnięte kwiatostany 

trawy również zimą.   

 

II. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 

1. Zakres robót budowlanych; 

Aby zmodernizować trakt spacerowy przy ul. Murka należy wykonać następujące prace: 

1. Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych.  

2. Demontaż istniejących elementów małej architektury. 

3. Wymiana gruntu w miejscach nowych nasadzeń roślin.  

4. Budowa oświetlenia parku.  

5. Budowa nawierzchni parkowych. 

6. Wykonanie i montaż elementów małej architektury.  

7. Nasadzenia roślin.  

8. Urządzanie trawników. 

9. Budowa nowych kładek nad potokiem 

10. Budowa schodów terenowych i tarasów.  

 

2.  Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych. 

Obecnie na terenie traktu spacerowego ścieżki posiadają nawierzchnie asfaltowe i z płyt 

betonowych o pow. ok. 2550 m² 
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Ścieżka z płyt betonowych od wschodniej strony zakończona jest schodami terenowymi.  

Schody znajdują się również od ul. Krzywej. Aleja główna posiada nawierzchnię asfaltową. Wszystkie 

nawierzchnie należy rozebrać wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Materiał z warstw konstrukcyjnych 

należy zebrać, składować i użyć do utwardzenia pod nowe alejki. Ścieżki oraz schody należy rozebrać i 

materiał z rozbiórki usunąć poza plac budowy we własnym zakresie z poszanowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). 

 

3.  Demontaż istniejących elementów oświetlenia, małej architektury. 

 Z terenu traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie należy zdemontować istniejące 

elementy małej architektury. Niezbędne jest również zdemontowanie istniejącego oświetlenia w 

postaci 11 kompletów słupów/latarni parkowych oraz okablowania.  

Cały materiał z rozbiórki należy usunąć poza plac budowy we własnym zakresie z poszanowaniem 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).  

 

4.  Wymiana gruntu w miejscach nasadzeń roślin.  

Przed wykonaniem nowych nasadzeń należy wymienić grunt na odpowiedni do właściwego 

wzrostu i rozwoju przez zaprojektowane do nasadzenia gatunki roślin. Wykonawca we własnym 

zakresie musi usunąć grunt poza plac budowy oraz pozyskać odpowiedni grunt do danych gatunków 

roślin.  Warstwa gruntu do wymiany wynosi minimum 30 cm pod nasadzenia krzewów, bylin, traw 

oraz 10 cm pod trawniki. 

 

5.  Budowa oświetlenia parku.  

Na opracowywanym terenie zaprojektowano trzy rodzaje oświetlenia: 

a). Wzdłuż głównej alei należy wykonać oświetlenie składające się z lamp wysokich parkowych.  

Słupy aluminiowe wys. od 3-4 m, w kolorze inox na fundamencie prefabrykowanym F 100/200. 

Oprawy parkowe zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej. W sumie zaprojektowanych zostało 37 szt. 

lamp parkowych.  

Charakterystyka: 

 Stopień ochrony IP dla układu optycznego i zasilacza: IP 66 

 Klasa izolacji: II 

 Napięcie zasilania: 120 - 277 V AC 

 Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60 Hz 

 Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C 

 Materiał stop: aluminium, anodowany 
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 Kolor: inox  

 Typ zastosowanych diod: CREE XM-L2 

 Czas pracy diod: L90 >50 000h 

 Gwarancja: 5 lat 

 Moc diod LED nie mniej niż 24 W 

 Temperatura barwowa światła nie więcej niż 3500 K 

                                              

b). Lampy podświetlające tarasy oraz siedziska - typu listwa LED o natężeniu odpowiadającym co 

najmniej 75 W. Światło białe zimne. Ilość i długość lamp oświetleniowych i ich rozmieszczenie należy 

dostosować do koncepcji zagospodarowania terenu z naniesionymi odcinkami na jakich muszą się 

pojawić. W sumie zaprojektowanych zostało 220 m/b.  Należy wykonać projekt budowlany i 

wykonawczy zgodnie z inspiracją poniżej.

 



9 
 

c). Lampy gruntowe podświetlające drzewa i inne elementy od dołu. Na mapie z rozmieszczeniem 

oświetlenia naniesione są miejsca, w których powinny się znajdować.  W sumie jest 24szt.  

Lampy gruntowe zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej. 

   

Zasilanie lamp należy wykonać poprzez kable ziemne i przewidzieć zastosowanie rur ochronnych w 

zależności od potrzeb, zgodnie ze sztuką układania kabli energetycznych. Instalację oświetleniową 

należy połączyć w system oświetlenia ulicznego i zaprojektować możliwość automatycznego 

selektywnego sterowania oświetleniem w zależności od pory dnia i roku. 

Wszystkie lampy należy zaprojektować zgodnie z dołączoną koncepcją zagospodarowania terenu.  

 

6.  Budowa nawierzchni parkowych. 

W koncepcji modernizacji traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie zaprojektowano 4 

rodzaje nawierzchni. Posadzka na alei głównej wykona będzie z płyt granitowych płomieniowanych. 

Plac główny z płyt betonowych 80 x 80 cm w kolorze grafitowym. Ścieżki znajdujące się w strefie 

rekreacyjno-wypoczynkowej z kostki betonowej w kolorze szarym o gr. 6 cm. Deski kompozytowe 

zaprojektowano na dojściach do mostków i na mostkach. 

 

a). Płyty granitowe płomieniowane  

Zastosowano płyty granitowe o gr. min 4 cm i o wymiarach zmiennych (69 cm x 39 cm, 69 cm 

x 69 cm, 99 cm x 29 cm) w kolorze szarym. Faktura płyt powinna być płomieniowana lub 

groszkowana.  
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Nie należy stosować kamiennych płyt granitowych w przypadku których stwierdza się wady i 

uszkodzenia – w szczególności uszczerbienia krawędzi płyt. Każdy taki element należy wymienić na 

element nieuszkodzony. 

Cechy:  

 Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą MPa, nie mniej niż 100 

 Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności, MPa, nie mniej niż 80 

 Nasiąkliwość wodą %, nie więcej niż 0.5 

 Odporność na zamarzanie w cyklach, nie więcej niż 25 

 Odporność na działanie niszczącej atmosfery przemysłowej w środowisku o zawartości SO2, w 

mg/m3 od 10 do 200 

Płyty granitowe o grubości należy układać na podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm i warstwach 

konstrukcyjnych o łącznej grubości co najmniej 35 cm (nie wliczając gr. kostki i podsypki). Warstwy 

konstrukcyjne powinny składać się z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 

2,5 MPa i grubości co najmniej 15 cm i warstw z kruszywa kamiennego o gr. co najmniej 20 cm.  

W sumie powierzchnia tej kostki wynosi ok 2875 m². 

 

b). Płyty betonowe  

Nawierzchnie z płyt betonowych w kolorze grafitowym o wym. 80 x 80cm i grubości 8cm. 

Powierzchnia tych płyt wynosi 478 m². Posadzka tego rodzaju znajduje się na placu głównym. Układ 

nawierzchni z płyt powinien być zgodny z dołączoną do PF-U koncepcją zagospodarowania terenu.   

Nawierzchnie z płyt betonowych należy układać na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i 

warstwach konstrukcyjnych o łącznej grubości co najmniej 35 cm (nie wliczając gr. kostki i podsypki). 

Warstwy konstrukcyjne powinny składać się z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości 2,5 MPa i grubości co najmniej 15 cm i warstw z kruszywa kamiennego o gr. co 

najmniej 20 cm. 
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c). Kostka betonowa  

Kostka betonowa w kolorze szarym o gr. 6cm. Drobna kostka składająca się z pięciu trapezów. 

Do tego rodzaju ścieżek zaprojektowano obrzeża grafitowe 20 cm x 6 cm. Lokalizacja oraz kształty 

powierzchni powinny być zgodne z dołączoną do PF-U koncepcją zagospodarowania terenu. 

Kostkę należy układać na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i warstwach 

konstrukcyjnych o łącznej grubości co najmniej 35 cm (nie wliczając gr. kostki i podsypki). Warstwy 

konstrukcyjne powinny składać się z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 

MPa i grubości co najmniej 15 cm i warstw z kruszywa kamiennego o gr. co najmniej 20 cm.  

W sumie powierzchnia tej kostki wynosi ok 679 m².

 

d). Schody terenowe  

W strefie rekreacyjno-wypoczynkowej od strony ul. Krótkiej i na końcu ścieżki z kostki 

betonowej od strony północnej należy zaprojektować schody terenowe zgodne z różnicą poziomów. 

Schody również zaprojektowane zostały z kostki betonowej w kolorze jasno szarym o grubości 6cm. 
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Należy ją ułożyć na podsypce piaskowo- cementowej. Zastosowane obrzeże powinno być w kolorze 

szarym tak jak kostka betonowa o wym. 10 x 30cm posadowione na ławie betonowej.    

e). Nawierzchnia kompozytowa  

Ważnym elementem koncepcji są również nawierzchnie z desek kompozytowych. Panele 

kompozytowe na taras wyglądem przypominają drewniane deski, jednak są od nich dużo trwalsze 

oraz nie wymagają malowania, impregnacji ani konserwacji. 

Projektuje się deski kompozytowe ryflowane. Należy je zamocować się do legarów, które 

zamontowane będą do betonowych bloczków usytuowanych w gruncie. Filary betonowe o Ø 30 cm 

powinny być umieszczone w gruncie poniżej strefy zamarzania. Rozstaw słupów 50 x 50 cm. Należy 

zastosować elementy nośne aluminiowe o odpowiedniej nośności. Legary mocuje się do wykonanej 

konstrukcji nośnej. 

Deski o grubości 21 mm i szer. 138 mm. Kolor deski RAL 8026. 

   

W sumie nawierzchni kompozytowej na mostkach zaprojektowanych zostało 115 m². Natomiast na 

ścieżkach nawierzchnia kompozytowa wynosi 205 m².  

f). Nawierzchnia asfaltowa na tarasach.  

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania nawierzchni asfaltowej muszą posiadać atesty i 

być dopuszczone do stosowania. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi normami.  

Projektuje się nawierzchnie asfaltową o następującej konstrukcji: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

 podbudowa z chudego betonu  

 warstwa mrozoochronna z piasku  
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Dokładna lokalizacja według dołączonej koncepcji zagospodarowania terenu. Projekt budowlany i 

wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz z inspiracją poniżej. 

W sumie zaprojektowanych zostało 127m² nawierzchni asfaltowej na tarasach.  

 

Tarasy asfaltowe posiadają obrzeże z betonu architektonicznego jako obrzeże oparte na fundamencie 

wys. 45cm i szer. 40cm.   

Lokalizacja oraz długość tarasów zgodna z dołączoną koncepcją zagospodarowania terenu.  

7. Tarasy trawiaste.  

W południowo- zachodniej części terenu na istniejącej skarpie zaprojektowane zostały tarasy 

trawiaste z betonowym siedziskiem podświetlonym od dołu. Tarasy trawiaste posiadają obrzeże z 

betonu architektonicznego jako obrzeże oparte na fundamencie wys. 45cm i szer. 40cm.   

 



14 
 

Zarówno do tarasów asfaltowych jak i trawiastych należy zaprojektować wnękę w betonie na listwę 

ledową, tak żeby zamontować listwę, która będzie niewidoczna i odporna na dewastację.  

W sumie tarasów z obrzeżem betonowym jako siedzisko zaprojektowanych zostało 220 mb. 

 

8.  Wyposażenie parkowe/ mała architektura 

a). Fontanna posadzkowa 

W centralnej części alei głównej zaprojektowano fontannę posadzkową z dyszami spieniającym i 

oświetleniem. 

   

Dysze zostały zaprojektowane w szeregu po 5 dysz spieniających z oświetleniem RGB. Szereg dysz 

wodnych powtarza się 4 razy mniej więcej w połowie długości alei głównej.  

Zaprojektowano dysze spieniające z oświetleniem o wysokości wypływu wody min 1.8 m, łącznie 

zastosowano 20 szt. 

 b). Ławki parkowe  

Zaprojektowano 39 szt. ławek parkowych z oparciami o konstrukcji stalowej. 

Lokalizacja zgodna z dołączoną koncepcją zagospodarowania terenu. 

Parametry techniczne: 

• długość: min. 175 cm 

• wysokość: min. 85 cm 

• szerokość: min. 54 cm 

• szerokość siedziska: min. 44 cm 

• waga min. 33 kg 
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Materiał: 

• nogi: kształtownik stalowy malowany 2x proszkowo 

• deski: drewno jodłowe impregnowane 2x malowane lakierobejcą 

• połączenie: wkręty  

 

Montaż: 

• przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanych do gruntów 

• zabetonowanie na kotwach stalowych 

• przykręcenie do litego podłoża – kołki rozporowe 

 

Należy zastosować ławki zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej. 

 

 

c). Kosze na śmieci  

Projektowane kosze na śmieci dopasowane są do ławek.  

W koncepcji zagospodarowania zaprojektowano 13 szt. Lokalizacja zgodna z dołączoną koncepcją 

zagospodarowania terenu. 

Kosz z daszkiem wykonany ze stali malowanej proszkowo. Ażurowy kubeł o pojemności 35 l 

przymocowany do słupka o profilu kwadratowy. 

Parametry techniczne: 

• pojemność: min. 35l 

• wymiary: min. 32 cm x 36 cm x 85 cm 

• waga: min. 7 kg 
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Materiał: 

• stal 

 

Należy zastosować kosze zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

 

 

d). Leżaki drewniane z metalową konstrukcją 

W części rekreacyjno-wypoczynkowej zaprojektowano 6 szt. leżaków wypoczynkowych. 

 Długość min. 200 cm 

 materiały: stal – drewno 

 kolor drewna: RAL 8001 

 kolor stali: RAL 7011 

Leżaki powinny być wykonane ze stali węglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz listw z 

drewna dębowego lub świerkowego. Każdy leżak powinien mieć inny kształt i formę wygięcia. 

Zastosowana stal węglowa musi być wysokiej jakości, min. gr 4 mm ciętą za pomocą lasera. Stelaż 

metalowy leżaka w celu zabezpieczenia przeciw procesowi korozji jest poddany ocynkowaniu oraz 

malowany ocynkowany stelaż metodą proszkową.   
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Listwy świerkowe wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna, o bardzo dużej 

trwałości odporności na zewnętrzne czynniki atmosferyczne. Deski o grubości 4 cm. Listwy drewna 

świerkowego powinny być zabezpieczone przez potrójne malowanie: jednokrotnie przez warstwę 

podkładu oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową. Malowanie powierzchni drewnianych powinno 

odbywać się poprzez równomierne nakładanie warstw lakierniczych metodą ciśnieniową. 

Dokładna lokalizacja według dołączonej koncepcji zagospodarowania terenu. Projekt budowlany i 

wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.  

Należy zastosować leżaki drewniane zbliżone wyglądem jak na zdjęciu poniżej.

 

e) . Mostki/ kładki nad potokiem.     

Jednym z głównych założeń przy projekcie zagospodarowania terenu traktu spacerowego było 

stworzenie połączenia dwóch brzegów potoku Młynówka.  W tym celu zaprojektowano 3 mostki oraz 

remont jednego istniejącego.  

Do każdego mostku należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z obowiązującymi 

normami.  

Konstrukcja stalowa zakotwiona za pomocą betonowych słupów fundamentowych. Nawierzchnia z 

desek kompozytowych jako kontynuacja ścieżek. Deski o grubości 21 mm i szer. 138 mm.  

Kolor deski kompozytowej: RAL 8026. 

Zaprojektowane mostki posiadają wymiary: 
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1. dł. 11.3 m, pow. 35 m2  

2. dł. 9.4 m, pow. 29.3 m2 

3. dł. 12.5 m, pow. 45.7 m2 

 
Balustrady należy wykonać ze stali malowanej proszkowo, stylizowane na blachę kortenową, zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego oraz inspiracjami poniżej. 

  

Remont istniejącego mostku będzie polegać na wyminie nawierzchni 20 m² na deski kompozytowe w 

kolorze: TK, wyminie balustrady oraz oczyszczeniu i zaimpregnowaniu konstrukcji betonowej.  

Lokalizacja oraz kształt mostków według dołączonej koncepcji zagospodarowania terenu. 

 

f). Schody betonowe – zejście do potoku  

Projektuje się schody betonowe jako zejście do potoku ze strefy rekreacyjno-wypoczynkowej. Zejście 

zlokalizowano na północ od placu głównego. Do wykonania należy wykorzystać beton 

architektoniczny o fakturze porowatej i kolorze bielonym. Dokładna lokalizacja według dołączonej 

koncepcji zagospodarowania terenu. Należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy na mapie do 

celów projektowych zgodnie z obowiązującymi normami oraz z inspiracją poniżej. Powierzchnia 

schodów wynosi ok 23m kw.  
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g.) Płyty z betonu architektonicznego w trawniku  

Płyty wykonane z betonu architektonicznego świetnie sprawdzają się przy aranżacji nowoczesnych 

założeń, w towarzystwie traw, krzewów i drzew. Z płyt betonowych tworzymy ścieżkę doprowadzającą 

z placu głównego do schodów betonowych. Płyty betonowe w oryginalny i harmonijny sposób łączą 

się z innymi materiałami w projekcie. 

Zaprojektowano płyty o wymiarze 60 x 120 cm, gr. 8 cm. fakturze porowatej, kolor bielony.   

   

Podłoże pod płyty betonowe powinno składać się z warstwy tłucznia lub żwiru oraz piasku i cementu 

lub półsuchej mieszkanki betonowej. Grubość poszczególnych warstw zależy od stabilności podłoża. 

h). Betonowa donica  

Na alei głównej zaprojektowano betonowe donice, w których mają znajdować się rośliny ozdobne. Do 

ich wykonania należy wykorzystać beton architektoniczny o fakturze porowatej i kolorze bielonym. 

Zaprojektowano donice, które nie posiadają dna, ich kształty to trójkąty z zaokrąglonymi rogami.  

Dokładna lokalizacja według dołączonej koncepcji zagospodarowania terenu. Projekt budowlany i 

wykonawczy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz z inspiracją poniżej. 
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4 szt. donice o wymiarach 70 cm wys. x 40 cm szer. (1 szt.: dł. 16 m). 

5 szt. donic 70 cm wys. x 40 cm szer. (1szt. dł. 18.5 m) 

Dokładny kształt i lokalizacja według dołączonej koncepcji zagospodarowania terenu. 

 

9. NASADZENIA ROŚLIN. 

Projektowanie gatunki nowej roślinności powinny być dostosowane do istniejących warunków 

klimatycznych i glebowych. Należy wziąć pod uwagę wartościowe istniejące drzewa i krzewy na 

projektowanym terenie, którym należy wykonać fachową pielęgnację, jeżeli tego wymagają i poddać 

je niezbędnym zabiegom sanitarnym. 

Zaprojektowane gatunki nowej roślinności powinny być dostosowane do istniejących warunków 

klimatycznych i glebowych. Wybrano liściaste gatunki drzew i krzewów, byliny oraz trawy.  

Teren pod nasadzeniami zaprojektowanych gatunków roślin należy wysypać korą i wyłożyć matą. 

Wielkość powierzchni terenu wysypanego korą i matowania wynosić 2618 m². Warstwa kory 

minimum 5 cm grubości. Posadzone drzewa należy ustabilizować mocując je taśmą do 3 palików 

wokół pnia. Nasadzenia muszą być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Lokalizacja nasadzeń oraz kształty powierzchni powinny być zgodne z dołączoną do PF-U koncepcją 

zieleni. 
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Nazwa proponowanych bylin i traw ozdobnych: 

lp. nazwa ilość/szt wys. obw. onia na 

wys. 1m (cm) 

pojemnik 

A Deschampsia caespitosa 

śmiałek darniowy 

1090 - - P9 

B Miscanthus sinensis 

'Zebrinus' 

miskant chiński 

'Zebrinus' 

273 - - C 1,5 

C Miscanthus sinensis 

'Silberfeder'  

miscant chiński 

'Silberfeder' 

92 - - C 1,5 

D Astilbe 'Deutschland' 

tawułka 'Deutschland' 

735 - - P9 

E Echinacea purpurea 

'Magnus' 

jeżówka purpurowa 

'Magnus' 

546 - - P9 

F Sedum spectabile 

'Brillant'  

rozchodnik okazały 

'Brillant' 

462 - - P9 

G Sedum spectabile 

'Stardust' 

rozchodnik okazały 

'Stardust' 

301 - - P9 

H Calamagrostis 

×acutiflora 'Karl 

Foerster'  

trzcinnik ostrokwiatowy 

'Karl Foerster' 

 

705 - - P9 

I Veronica spicata 'Royal 

Candles'  

przetacznik kłosowy 

'Royal Candles' 

747 - - P9 
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J Pennisetum 

alopecuroides  

rozplenica japońska 

425 - - P9 

K Salvia nemorosa  

szałwia omszona 

384 - - P9 

L Iris sibirica  

kosaciec syberyjski 

980 - - P9 

M Carex morrowii 'Ice 

Dance 

 turzyca Morrow 'Ice 

Dance' 

2665 - - P9 

N Astilbe 'Showstar' 

tawułka 'Showstar' 

441 - - P9 

O Phalaris arundinacea 

'Picta' 

mozga trzcinowata 

'Picta' 

2220 - - P9 

P Festuca glauca 

kostrzewa popielata 

1404 - - P9 

R Omphalodes verna 

ułudka wiosenna 

1024 - - P9 

S Muscari botryoides 

szafirek 

drobnokwiatowy 

592 - - cebula 

T Crocus vernus 

'Remembrance' 

krokus wiosenny 

'Remembrance' 

360 - - cebula 

U Allium giganteum 

czosnek olbrzymi 

336 - - cebula 

V Calamagrostis 

brachytricha  

trzcinnik krótkowłosy 

1278 - - P9 

W Aconitum napellus  

tojad mocny 

497 - - P9 

X Tiarella wherryi  

tiarella Wherry'ego 

2352 - - P9 
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Nazwa proponowanych gatunków drzew i krzewów: 

lp. nazwa ilość/szt wys. obw. onia na 

wys. 1m (cm) 

pojemnik 

1. Perovskia 'Blue Spire' 

perowskia  'Blue Spire' 

140 - - C 1,5 

2. Lavandula angustifolia 

lawenda wąskolistna 

330 - - C 1,5 

3. Amelanchier Lamarckii 

śwśdośliwa Lamarcka 

7 - 12-14 - 

4. Betula utilis 

'Doorenbos'  

brzoza pożyteczna 

'Doorenbos' 

3 - 14-16 - 

5. Prunus cerasifera 'Nigra' 

śliwa wiśniowa 'Nigra' 

1 - 12-14 - 

 

10. URZĄDZANIE TRAWNIKÓW. 

Na nieutwardzonej powierzchni, wolnej od nasadzeń należy urządzić trawnik zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą. Przed zakładaniem trawnika z istniejącej powierzchni gruntu należy usunąć 

chwasty i zanieczyszczenia takie jak kamienie, gruz itp. Należy spulchnić warstwę gruntu na gr. ok. 20 

cm ręcznie lub kultywatorem oraz ponownie oczyścić glebę z zanieczyszczeń (kamienie, perz itp.). 

Następnie w zależności od potrzeb nasypać warstwę żyznej gleby o średniej grubości – 20 cm i zasiać 

krzyżowo mieszankę traw sportowych, a w miejscach zacienionych traw cieniolubnych. Trawniki 

należy wykonać jako parkowe, z zastosowaniem traw odpornych na deptanie. 

Łączna ilość trawników do wykonania wynosi 8633 m². 

 

III. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

 

   Cechy obiektu:  

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie. Z racji roli 

oraz położenia, teren powinien być urządzony w sposób eksponujący jego walory estetyczne. Dlatego 

Zamawiający wymaga, aby użyte do budowy materiały były wysokiej jakości oraz narzuca zawarte w 

pkt I wymagania co do jakości, kształtu i wyglądu poszczególnych elementów wyposażenia traktu 
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spacerowego. Zamawiający będzie przestrzegał, aby warunki zawarte w niniejszym programie zostały 

spełnione przez Wykonawcę.  

 

1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:   

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:  

A. Opracował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień, 

zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres modernizacji traktu 

spacerowego.  

B. Urządził teren zieleni w sposób zgodny z PF-U dokumentacją projektową, wymaganiami 

Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i sztuką ogrodniczą.  

 

2. Wymagania w stosunku do prac projektowych:  

Projekt modernizacji traktu spacerowego należy opracować na podstawie niniejszego programu i 

załączonej koncepcji zagospodarowania terenu.  

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej, która będzie zawierała co  

najmniej:  

1. Projekt wstępny – opracowany w ciągu 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 

2. Dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami, 

uzgodnieniami i decyzjami – w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

3. Projekt wykonawczy.  

Do opracowania dokumentacji projektowej w szczególności należy uzyskać lub opracować 

następujące dokumenty:  

1. Warunki od administratora oświetlenia ulicznego i dystrybutora energii elektrycznej na 

Budowę oświetlenia i włączenie do sieci energetycznej.  

2. Warunki od administratora sieci kanalizacji deszczowej na wykonanie odwodnienia terenu. 

3. Aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1 : 500 obejmującą zakresem teren 

traktu spacerowego i miejsca włączenia do sieci, wykonaną zg. z przepisami dot. wykonania 

tego rodzaju map.  

4. Wypisy z ewidencji gruntów i kopie mapy ewidencyjnej dla terenu objętego inwestycją.  

5. Wyrys i wypis z MPZP.  

6. Opinię uzgodnienia w ZUDP projektu zagospodarowania terenu.  

7. Inwentaryzację rosnących na terenie drzew i krzewów.  

8. Projekt wstępny, zawierający uszczegółowienie zawartych w koncepcji i niniejszym programie 

założeń i wymagań oraz ich konfrontację z uwarunkowaniami wynikającymi z uzyskanych 

opinii i warunków, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu projektu 
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wstępnego Wykonawca może przystąpić do dalszego projektowania w tym sporządzenia 

projektu zagospodarowania terenu.  

9. W celu modernizacji traktu spacerowego Wykonawca ma opracować również projekt 

wykonawczy w zależności od swoich potrzeb, na podstawie którego wykona zamówienie i 

który będzie podstawą odbioru poszczególnych robót przez inspektora nadzoru po jego 

zrealizowaniu.  

10. Opracuje dokumentację budowy którą przekaże Zamawiającemu.  

 

 

Wykaz dokumentacji projektowej zawiera poniżej zamieszczona tabela:  

Lp. Rodzaj opracowania Ilość 

egzemplarzy 

Wersja 

elektroniczna 

Termin 

wykonania 

1. Mapa do celów projektowych   1 1  

2. Projekt wstępny   2   

3. Projekt budowlany (dokumentacja do  

zgłoszenia budowy)  

5 1  

4. Projekt wykonawczy roboty budowlane   4 1  

5. Projekt wykonawczy – zieleń   4 1  

6. Specyfikacje techniczne wykonania i  

odbioru robót  

2 1  

7. Przedmiary 2 1  

8. Kosztorys inwestorski 2 1  

 

 

 

W skład dokumentacji budowy, której przekazania będzie wymagał Zamawiający wchodzić będą co 

najmniej następujące dokumenty:  

1. Dokumentacja powykonawcza oświetlenia, odwodnienia i alejek parkowych sporządzona na 

podstawie projektów tych branż, zawierająca uzgodniony w ZUDP projekt zagospodarowania 

terenu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, przyjętą do Państwowego Zasobu 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej miasta Olesno a w miarę potrzeby również 

uzgodnioną w ZUDP.  
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2. Projekt zieleni zawierający inwentaryzację drzew z podziałem na: istniejące zachowane, 

istniejące przesadzone i nasadzone.  

3. Kosztorys powykonawczy wykonanych robót obejmujący cały zakres zadania (opracowany 

metodą uproszczoną).  

4. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w zakresie postępu prac projektowych zgodnie z 

harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę w dniu podpisania umowy.  

 

Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:  

1. Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji w szczególności dotyczące jej spójności z 

przedstawioną koncepcją i wymaganiami zawartymi w niniejszym programie.  

2. Kształt, kolor, parametry i rodzaj materiałów użytych do wyrobu projektowanego 

wyposażenia trakty spacerowego.  

3. Kształt, kolor i parametry kostki brukowej, płyt betonowych oraz parametry innych 

nawierzchni. 

4. Wybór małej architektury lub projekt małej architektury. 

5. Stan i parametry roślin planowanych do wykonania nasadzeń.  

6. Zachowanie terminów podanych w harmonogramie prac projektowych.  

Do uzyskania wszelkich uzgodnień związanych z opracowaniem projektu Wykonawca projektu 

otrzyma stosowne upoważnienie od Zamawiającego do występowania w jego imieniu.  

 

Wymagania w stosunku do prac budowlanych:  

1. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia jak: 

dostawa materiałów i urządzeń, wywóz zanieczyszczeń takich jak istniejących elementów 

zagospodarowania, gruz, gałęzie, perz itp. które Wykonawca usunie poza plac budowy, we 

własnym zakresie z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), obsługa geodezyjna, (wytyczenie, inwentaryzacja 

geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów), koszty urządzenia i utrzymania placu 

budowy, uzgodnień i odbiorów, koszty montażu urządzeń wraz z przygotowaniem instrukcji 

(zasad) ich użytkowania oraz inne wynikające z przepisów i specyfiki robót.  

2. Wykonawca realizował będzie roboty objęte zamówieniem przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje za pomocą sprawnego sprzętu posiadającego 

odpowiednie świadectwa techniczne oraz przy użyciu materiałów budowlanych spełniających 

wymagania przepisów dotyczących wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie.  
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3. Wykonawca w razie potrzeby zapewni sprzęt, urządzenia, robociznę i materiały potrzebne do 

wykonania badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy. 

Koszty wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi wykonawca.  

4. Wykonawca będzie dbał o nienaruszenie stałych punktów geodezyjnych lub ich odtworzenie 

po wykonaniu zadania.  

5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na 

terenie budowy tj. organizacji placu budowy, ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia przed 

dostępem osób trzecich.  

6. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia 

odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 ochrony środowiska,  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 zabezpieczenia interesów osób trzecich – ponoszenie odpowiedzialności za szkody 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu 

cywilnego,  

7. Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie poszczególnych 

specjalności.  

8. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić dokumentację budowy zgodnie z wymaganiami 

przepisów Prawa budowlanego (dziennik budowy, plan BIOZ itp.) oraz zapewnić organom 

nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym, dostęp do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub 

gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych realizacją zamówienia.  

9. Dopuszcza się zlecenie robót podwykonawcom zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.  

 

Warunki odbioru zamówienia.  

Zamawiający zakłada następujące rodzaje odbiorów:  

1. odbiór dokumentacji projektowej  

2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

3. odbiór częściowy,  

4. odbiór końcowy,  
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Ad. 1 - Odbiór dokumentacji projektowej:  

1. Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego za 

potwierdzeniem.  

2. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanego opracowania w terminie do 14 dni roboczych 

od daty przekazania (przyjęcie opracowania do sprawdzenia nie jest równoznaczne z 

odbiorem dokumentacji projektowej).  

3. Po sprawdzeniu projektu przez Zamawiającego i braku uwag, Zamawiający potwierdzi odbiór 

opracowania na protokole zdawczo – odbiorczym. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, wad lub niezgodności 

opracowania z warunkami zamówienia Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na 

usunięcie wad i niezgodności występujących w opracowaniu.  

5. Odbiór projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

 

Ad. 2 - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1. Warunkiem odbioru przez Inspektora nadzoru wykonanych robót będzie zatwierdzenie przez 

Inspektora nadzoru wszelkich receptur i wyrobów wbudowanych zgłoszonych do 

zatwierdzenia na minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem (wszystkie wyroby 

budowlane muszą być wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz 

przedstawienie przez Kierownika budowy lub Kierownika robót wyników badań określonych w 

SST.  

2. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy 

przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót 

przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w 

terminie do 3 dni roboczych licząc od daty wpisu w dzienniku budowy. Za dzień roboczy 

uważa się dzień od poniedziałku do piątku. 

3. Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do 

dziennika budowy przez Inspektora nadzoru.  

 

 

Ad 3. – Odbiór częściowy  

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru roboty częściowe, dokonując zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy. Do zawiadomienia o gotowości do odbioru robót częściowych. 

Wykonawca dołączy niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót 
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w tym protokoły pomiarów, prób, atestów itp. Inspektor nadzoru przystąpi do częściowego 

odbioru robót niezwłocznie od otrzymania zawiadomienia nie później jednak niż w terminie 3 

dni roboczych.  

2. Dokonanie odbioru częściowego każdorazowo stwierdzane będzie stosownym wpisem w 

dzienniku budowy a nadto z czynności tej sporządzany będzie protokół częściowego odbioru 

robót.  

3. Inspektor nadzoru może odmówić podpisania protokołu odbioru częściowego, jeśli w 

zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności z umową.  

 

 

Ad. 4 – Odbiór końcowy  

1. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpisu do dziennika budowy o zakończeniu robót 

przez Kierownika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru 

oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego.  

2. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót kierownik budowy przekazuje Inspektorowi 

nadzoru dokumentację budowy zawierającą:  

a. oświadczenie Kierownika budowy:  

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami zgłoszenia oraz przepisami,  

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w 

razie konieczności działek sąsiadujących z terenem budowy,  

b. oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu budowlanego do 

odbioru końcowego,  

c. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 

dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

d. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne),  

e. dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na użyte wyroby 

budowlane  

f. protokoły badań i sprawdzeń zgodnie z SST,  

g. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach,  

h. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wszystkich wykonywanych w 

ramach zamówienia urządzeń, przyłączy itp.  

i. instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń.  
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3. Inspektor nadzoru sprawdzi kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Kierownika 

budowy dokumentów określonych w podpunkcie 5 od a) do i) w terminie nie przekraczającym 

5 dni roboczych od daty ich przekazania.  

4. Po dokonaniu wpisu przez Kierownika budowy, Inspektor nadzoru zwróci się do 

Zamawiającego o powołanie komisji odbiorowej. Komisja w terminie do 5- ciu dni od terminu 

zakończenia robót dokona przeglądu technicznego obiektu budowlanego objętego 

zamówieniem. Z czynności przeglądu Komisja odbiorowa sporządzi protokół, w którym określi 

stwierdzone ewentualne usterki oraz wyznaczy termin na ich usunięcie.  

5. Odbiór końcowy robót nastąpi po oświadczeniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 

usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu technicznego obiektu 

budowlanego objętego zamówieniem, dokonanego przez Komisję odbiorową w obecności 

Wykonawcy robót. 

6. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 

zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów określonych w 

pkt.2 od a) do i) w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy termin ponownego złożenia 

przez Wykonawcę zawiadomienia o dokonanie odbioru końcowego.  

7. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone to odmówi odbioru do czasu 

ich zakończenia.  

 

Zasady wypłaty wynagrodzenia  

1.  Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie 

faktury po zakończeniu każdego etapu (tj. etap I w roku 2018, etap II w roku 2019 ) 

2.  Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru końcowego oraz (jeśli dotyczy) dowody 

zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych.  

 

III. Część informacyjna:  

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów.  

1)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

2)  Koncepcja zagospodarowania traktu przy ul. Murka w Oleśnie 

3)  Kopia mapy zasadniczej.  

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

budowlanego:  

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409).  
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2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.75.690).  

3.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz.U.2012.462))  

4.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013. 260).  

5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

Dz.U.2013.1232).  

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (jednolity tekst Dz.U.2013.1129).  

 

Załączniki:  

1.  Zał. nr 1 – Koncepcja zagospodarowania.  

2.  Zał. nr 2 – Projekt koncepcyjny zieleni.  

3.  Zał. nr 3 – Szacunkowy kosztorys.  

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych, które nie będą się różnić od  

wskazanych kształtem i wyglądem oraz będą miały nie gorsze parametry techniczne od  

przedstawionych. 

 


