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I.

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
„Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie”.
1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne zagospodarowania terenu Parku w Oleśnie
o powierzchni ok. 2.3ha na dz. nr ew. 2396, 2387, 2386, (fragm.) 2397, (fragm.) 2528/2. Właścicielem
opracowywanej nieruchomości jest Miasto Olesno.
2. Lokalizacja inwestycji.
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej części Miasta Olesna.
Park znajduje się między ulicami: Henryka Brodatego, Fredry, Lompy, Konopnickiej, a od północy
graniczy z ul. Tadeusza Kościuszki.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Teren objęty opracowaniem jest w przeważającej części obszarem zielonym. Większość ścieżek w
Parku to nawierzchnie asfaltowe. Ich stan jest niezadowalający. We wschodniej części
opracowywanego terenu znajdują się schody wykonane z betonowych płyt i krawężników, które są w
złym stanie.

Mała architektura w parku to betonowe kosze na śmieci oraz ławki z drewnianym siedziskiem. Stan
małej architektury jest niezadawalający.

Zieleń w parku to w przeważającej ilości okazałe drzewa liściaste. Patrząc na wiek drzewostanu
stwierdzić można, iż w pierwotnym składzie gatunkowym znajdowały się gatunki rodzime jak i obce.

Istniejący drzewostan składa się przede wszystkim z gatunków rodzimych, najliczniejszy gatunek to
Tilia cordata (lipa drobnolistna).
Gatunki drzew liściastych znajdujące się na terenie parku:












Acer platanoides - klon pospolity (gatunek rodzimy)
Tilia cordata - lipa drobnolistna (gatunek rodzimy)
Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna (gatunek rodzimy)
Acer pseudoplatanus - klon jawor (gatunek rodzimy)
Quercus robur - dąb szypułkowy (gatunek rodzimy)
Fagus sylvatica - buk pospolity (gatunek rodzimy)
Carpinus betulus - grab pospolity (gatunek rodzimy)
Betula pendula - brzoza brodawkowata (gatunek rodzimy)
Aesculus hippocastanum - kasztanowiec zwyczajny (gatunek rodzimy)
Salix sp. – wierzba (gatunek rodzimy)
Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański






Quercus rubra - dąb czerwony
Ulmus sp. – wiąz
Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa
Platanus acerifolia - platan klonolistny

Gatunki krzewów znajdujące się na terenie parku:








Crataegus sp. - głóg (gatunek rodzimy)
Philadelphus sp. – jaśminowiec (gatunek rodzimy)
Symphoricarpos albus var. lavigatus - śnieguliczka biała
Corylus avellana - leszczyna pospolita (gatunek rodzimy)
Ligustrum vulgare - ligustr pospolity (gatunek rodzimy)
Physocarpus opulifolius - pęcherznica kalinolistna
Forsythia × intermedia - forsycja pośrednia

Gatunki drzew iglastych znajdujące się na terenie parku:




Larix decidua - modrzew europejski (gatunek rodzimy)
Pseudotsuga menziesii – daglezja zielona
Pinus sp. – sosna

Gatunki krzewów iglastych znajdujące się na terenie parku:



Juniperus sp. - jałowiec
Thuja sp. – żywotnik

Drzewostan w parku tworzą ponad stuletnie okazy drzew oraz nasadzenia młodsze będące
uzupełnieniem pierwotnej kompozycji. Drzewa i krzewy iglaste występują w małej ilości.

Stan drzewostanu jest dobry. Na niektórych drzewach zaobserwować można jemiołę. Drzewostan
wymaga zabiegów pielęgnacyjnych.
4. Cel koncepcji zagospodarowania terenu
Zaprojektowany teren ma posiadać funkcje poznawczo - edukacyjno- rekreacyjną oraz dekoracyjną,
zapewniając przy tym wypoczynek mieszkańcom i turystom.
Projekt ten ma na celu utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej na obszarze miejskim
w oparciu o gatunki rodzime. Koncepcja przewiduje budowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie
obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony
różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.
Celem koncepcji jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca, z interesującymi rozwiązaniami
projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury, nowymi nasadzeniami zieleni
wykorzystując gatunki rodzime roślin oraz wyposażeniem dostosowanym do zróżnicowanego wieku
użytkowników. Realizacja projektu ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni, zachęcać
mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z parku.
Przez zagospodarowanie różnorodnymi formami roślinności poprawi się jakość środowiska miejskiego,
oraz przyczyni się do rozwoju terenów zielonych w mieście, z którego będą korzystać mieszkańcy i
turyści. Tworzenie miejsc edukacyjno- wypoczynkowych w miastach jest doskonałą formą spędzania
wolnego czasu całych rodzin. Wszystkie ścieżki dydaktyczne mają za zadanie udostępnić teren,
zapoznać spacerowiczów z bioróżnorodnością oraz przystosowaniem organizmów do życia w
środowisku. Zaobserwować będzie można również zmiany zachodzące w przyrodzie. Koncepcja
przewiduje odnowienie zieleni oraz wykorzystanie naturalnych walorów istniejącego krajobrazu.
Ideą projektu jest ukształtowanie przestrzeni, która poprzez swoją inspirującą scenerię i program
będzie atrakcyjna dla mieszkańców, którzy będą mogli każdego dnia korzystać z jej niepowtarzalnej
wartości. Teren parku oprócz funkcji edukacyjno- dydaktycznych będzie pełnił zarówno czynną jak i
bierną formę rekreacji (tj. aktywność fizyczna, spacery, naświetlania słoneczne, kontemplacja,
przebywanie na łonie natury wśród zieleni, itp.) oraz jako miejsce spotkań towarzyskich i zabawy.
W ramach projektu koniecznym powinno być wykonanie:
• inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej (w tym botanicznej, ornitologicznej i
chiropterologicznej);
• usunięcie większości obcych i inwazyjnych gatunków roślin;
• wykonanie projektu nasadzeń wraz z rozpisaniem szczegółowych wytycznych pielęgnacyjnych
(konieczne wzbogacenie parku o krzewy, prześwietlenie poprzez usunięcie części drzewostanu
średniej wielkości i wprowadzenie nowych nasadzeń)
• wyeksponowanie drzew o charakterze pomnikowym; pozostawienie w miarę możliwości
wolnej przestrzeni w ich otoczeniu;
• na wolnych, dobrze nasłonecznionych skrawkach polan/łąk kwiatowych ustawienie kilku
domków/budek dla owadów

• otoczenie wyżej wymienionych skrawków polan miododajnymi krzewami i/lub bylinami np.
wrzosowatymi;
• wyposażenie parku w domki/budki dla ptaków, nietoperzy;
• opracowanie treści tablic na ścieżce edukacyjnej wraz z ustaleniem ich lokalizacji;
(umieszczenie tablic z informacjami na temat występujących na terenie parku i gminy roślin i
zwierząt objętych ochroną lub zagrożonych oraz informacjami na temat leśnych siedlisk
przyrodniczych występujących na terenie gminy Olesno;
o 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
o 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium)
o 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion)
o 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo pilosae-Fagetum)
o 9170 Grąd Środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
o 91D0 Bory i lasy bagienne
o 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
o 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• zakończenie wyżej ścieżki edukacyjnej małym placem z ławkami i kilkoma tablicami np. w celu
przeprowadzenia krótkiej lekcji przyrody (np. centralne skrzyżowanie alej parkowych);
• oświetlenie rzucające promienie świetlne wyłącznie na ciągi komunikacyjne, pozostawienie
koron drzew nieoświetlonych;
Występujące na terenie parku gatunki objęte ochroną:
1. nietoperzy: karlik (Pipistrellus) i gacek (Plecotus)
2. ssaki: wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris), jeż zachodni (Erinaceus europaeus)
3. ptaki:









dzięcioł duży (Dendrocopos major)
dzięcioł zielony (Picus viridis)
dzięciołek (Dryobates minor )
dzięcioł zielonosiwy
zięba zwyczajna (Fringilla coelebs
kowalik zwyczany (Sitta europaea)
sikora bogatka (Parus major)
modraszka (Cyanistes caeruleus)
 kos zwyczajny (Turdus merula)
 dzwoniec (Chloris chloris)
 grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)




















II.

kwiczoł (Turdus pilaris)
kapturka (Sylvia atricapilla)
pleszka (Phoenicurus phoenicurus)
sroka zwyczjana (Pica pica)
szpak (Sturnus vulgaris)
kulczyk zwyczajny (Serinus serinus)
sierpówka (Streptopelia decaocto)
gawron (Corvus frugilegus)
kawka (Corvus monedula)
wrona siwa (Corvus corone)
szczygieł (Carduelis carduelis)
mazurek (Passer montanus)
pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)
muchołówka szara (Muscicapa striata)
piegża zwyczajna (Curruca curruca)
zaganiacz zwyczajny Hippolais icterina
drozd śpiewak (Turdus philomelos)
puszczyk zwyczjany (Strix Aluto) (sporadyczne obserwacje)

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zakres robót budowlanych;
Aby utworzyć centrum ochrony różnorodności biologicznej w parku w Oleśnie należy wykonać
następujące prace:
1. Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych i schodów terenowych.
2. Demontaż istniejących elementów małej architektury.
3. Wymiana gruntu w miejscach nowych nasadzeń roślin.
4. Budowa oświetlenia parku.
5. Budowa nawierzchni parkowych.
6. Budowa schodów terenowych.
7. Wykonanie i montaż elementów małej architektury.
8. Nasadzenia roślin.
9. Urządzanie trawników.
10. Utworzenie ścieżki dydaktycznej.
11. Budowa monitoringu.

1. Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych i schodów terenowych.
Obecnie na terenie parku znajdują się ścieżki posiadają nawierzchnie asfaltowe o powierzchni ok. 2674
m2. Przy wschodniej granicy terenu opracowania znajdują się schody terenowe z płyt betonowych i
granitu, a przy południowej granicy parku znajdują się schody z kostki granitowej. Ścieżki posiadające
nawierzchnie asfaltową należy poddać modernizacji przez frezowanie wierzchniej warstwy. Schody od
strony wschodniej należy rozebrać. Materiał z wierzchniej warstwy nawierzchni asfaltowej oraz
materiał z rozbiórki schodów 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).

2. Demontaż istniejących elementów oświetlenia, małej architektury.
Z terenu Parku miejskiego w Oleśnie należy zdemontować istniejące elementy małej architektury:
ławki oraz kosze na śmieci. Niezbędne jest również usunięcie istniejącego oświetlenia w postaci 36
kompletów słupów/latarni parkowych. Przewiduje się rozbudowę sieci okablowania lub w razie
potrzeby wymianę okablowania na nowe. 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).

3. 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.

4. Budowa oświetlenia parku.
Wzdłuż alejek należy wykonać oświetlenie składające się z lamp. Słupy aluminiowe wys. od 4 m, w
kolorze grafit-mat na fundamencie prefabrykowanym F 100/200.
Oprawy parkowe w kształcie jak na zdj. poniżej. W sumie zaprojektowanych zostało 45 sztuk 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
Materiał stop: aluminium, anodowany
Kolor: grafit-mat
Typ zastosowanych diod: CREE XM‐L2
Czas pracy diod: L90 >50 000h

5. Budowa nawierzchni parkowych.
5.1 Nawierzchnia asfaltowa

Na głównych alejkach parkowych po sfrezowaniu wierzchniej warstwy asfaltu należy wykonać
nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm.

5.2 Płyty betonowe
Nawierzchnie z płyt betonowych w kolorze grafitowym lub równorzędne o nie gorszych
parametrach o wym. 80 x 80cm w kolorze grafitowym o grubości 8cm. Powierzchnia tych płyt
wynosi 45 m². Posadzka tego rodzaju znajduje się w centralnym punkcie parku, na
skrzyżowaniu ścieżek. 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.

5.3 Nawierzchnia żwirowa utwardzona
Nawierzchnie żwirową utwardzoną zaprojektowano na ścieżce prowadzącej przez aleję lipową w
północnej części parku oraz na ścieżce wzdłuż wschodniej granicy parku. Dokładny przebieg ścieżek
został wskazany w koncepcji zagospodarowania terenu dołączonej do PFU. Jako obrzeże nawierzchni
żwirowej zaprojektowano obrzeże w kolorze grafitowym o wymiarach 6x20 cm układane na ławie z
betonu C12/15.
Powierzchnia nawierzchni żwirowej: 633 m²
Nawierzchnia żwirowa wykonana jest z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
Do budowy takiej nawierzchni nie należy używać kruszyw o zaokrąglonych ziarnach, gdyż słabo się
klinują, a w rezultacie nawierzchnia jest mało stabilna. Ziarna kruszywa powinny mieć jak najostrzejsze
brzegi, co gwarantuje, że podczas ubijania dobrze się będą ze sobą klinowały. Z tego powodu do
budowy nawierzchni żwirowych nie nadają się kruszywa rzeczne, o zaokrąglonych przez wodę
ziarnach. Nawierzchnie żwirowe najlepiej budować z następujących materiałów:


pospółka - naturalna mieszanina żwiru i piasku,




żwir - naturalnie pokruszona skała o średnicy ziaren 5-60 mm,
grys - powstaje w wyniku sztucznego rozdrobnienia skał, oferowany jest w licznych frakcjach o
średnicy ziaren 5-25 mm,
kliniec - powstaje w wyniku rozdrobnienia skał i składa się z ziaren o średnicy 5-25 mm, nie jest
frakcjonowany,
tłuczeń - to grubszy kliniec o średnicy ziaren 25-120 mm,
miał kamienny - to bardzo mocno rozdrobniona skała o średnicy ziaren do 5 mm.





Konstrukcja nawierzchni żwirowej utwardzonej:
 Mieszanka kruszywa drogowego (frakcja 0-31mm) gr. 5cm zaw. Kruszywa łamanego
min. 30%
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
 Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Grubość nawierzchni żwirowej należy dobrać w zależności od sposobu jej późniejszego użytkowania i
rodzaju gruntu - im bardziej nawierzchnia będzie obciążana lub mniej przepuszczalny jest grunt, tym

większa powinna być grubość nawierzchni. Ścieżka przeznaczona jedynie do chodzenia może być dwu
lub nawet jednowarstwowa w przypadku przepuszczalnego podłoża.

Istotną zasadą układania nawierzchni żwirowych jest różnicowanie grubości kruszywa w kolejnych
warstwach, dzięki czemu ziarna wzajemnie się klinują, co ma wpływ na trwałość nawierzchni. Każda
kolejna warstwa w głąb ziemi powinna mieć większą granulację kruszywa.

6. Budowa schodów terenowych:
Grafitowe bloki betonowe o wymiarach: 15x30x200cm

Warstwę należy układać w kolejności:






blok betonowy 15x30x200cm
warstwa suchego betony C12/15 gr.5-20cm
płyta betonowa gr. 20cm zbrojona dołem siatką Ø10 co 20cm
warstwa chudego betonu gr.10cm
grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Schody wykonać należy ze 1% spadkiem umożliwiającym odpływ wody z ich powierzchni.
Lokalizacja oraz przebieg schodów zgodne z dołączoną koncepcją zagospodarowania terenu.
Przy schodach należy wykonać balustradę metalową o wysokości 110cm. Pochwyty i słupki balustrady
należy wykonać z rur stalowych o przekroju okrągłym o średnicy 42 mm. Do słupków należy spawać 5
poziomych elementów z rurek o śr. 10 mm. Maksymalny prześwit między elementami wypełnienia
balustrady - 20cm. Wszystkie spawy należy zeszlifować na gładko. Elementy balustrad zabezpieczyć
antykorozyjnie i malować dwukrotnie farbą chlorokauczukową na kolor grafitowy RAL 7024 –
grafitowy. Balustradę montować należy na słupach fundamentowych z betonu C12/15, Poręcze, przed
ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający
bezpieczne użytkowanie.

Model balustrady analogiczny jak na zdjęciu powyżej (ze względu na wysokość balustrady
wprowadzono 5 elementów poziomych wypełniających) natomiast lokalizacja zgodna z dołączoną
koncepcją zagospodarowania terenu.
7. Wykonanie i montaż elementów małej architektury.
Cały park należy wyposażyć w elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, kosze na
psie odchody, stoły do gry w szachy, krzesła parkowe oraz stojaki rowerowe. Na ścieżce dydaktycznej
należy umieścić tablice informacyjne oraz budki dla owadów. Wszystkie elementy wyposażenia parku
w Oleśnie należy zlokalizować zgodnie z dołączoną koncepcją zagospodarowania terenu.
Ławki parkowe
Zaprojektowano 42 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

Materiał:




nogi: kształtownik stalowy malowany podwójnie proszkowo, kolor RAL 7024 – grafitowy
deski: drewno jodłowe impregnowane podwójnie malowane lakierobejcą w kolorze zbliżonym
do RAL 8001
połączenie: wkręty

Montaż:




przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanych do gruntów
zabetonowanie na kotwach stalowych
przykręcenie do litego podłoża – kołki rozporowe

Kosz na śmieci – dopasowane są do ławek. W koncepcji zagospodarowania zaprojektowano 20 szt.
Lokalizacja zgodna z dołączoną koncepcją zagospodarowania terenu.
Kosz miejski wykonany ze stali malowanej proszkowo. Ażurowy kubeł o pojemności 35 l przymocowany
do słupka o profilu kwadratowy.
• pojemność: 35l
• wymiary minimalne: 32 cm x 36 cm x 85 cm
• materiał: stal

Kosz na psie odchody – Projektuje się 4 szt.
Wyposażony w dystrybutor worków na nieczystości, zbudowany jest z profili stalowych o wymiarach
40x40. Pojemnik wykonano z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, o grubości blachy 1 mm,
odpornejy na działanie warunków środowiska. Kosz wyposażony jest w pokrywę zabezpieczającą
wnętrze, w tym samym kolorze i z identycznego materiału, jak pozostała część kosza.
Całość zabezpieczona jest antykorozyjnie ogniowym ocynkowaniem elementów oraz malowaniem
proszkowym, farbami fasadowymi, strukturalnymi – kolor RAL 7024 – grafitowy.

W dystrybutorze przymocowanym do boku kosza znajduje jest podajnik na 30 sztuk worków
foliowych.
Kosz mocowany do podłoża słupkiem zabetonowanym w fundamencie.
Dane techniczne:








Wymiary minimalne pojemnika kosza: 530 x 280 x 350
Wymiary minimalne, zewnętrzne: 130 x 400 x 280 cm
Wysokość ponad poziom terenu: 80 cm
Wysokość całkowita kosza: 130 cm
odporny na korozję i uszkodzenia
stelaż stalowy, profil zamknięty 40x40
pojemnik z tworzywa sztucznego ABS

Zestaw do gry w szachy
Projektuje się 2 zestawy do gry w szachy. W zestawie stół i cztery krzesła, wykonane z betonu oraz
elementów drewnianych (krzesła) malowanych lakierobejcą na kolor zbliżony do koloru RAL 8001.
Zestawy zlokalizowane są na placu w centralnej części parku. Do stolika dołączone są cztery krzesła.
Wymiary:




granitowy blat 60x60 cm
stolik betonowy 85x85, wysokość 75 cm
dwa siedziska 45x45x50 cm

Stojak rowerowy - Zaprojektowano 4 szt. stojaków na rowery.
Minimalna ilość miejsc parkingowych: 5
System montażu: do przykotwienia za pomocą śrub kotwiących.
Stal malowana metodą proszkową na kolor RAL 7024 – grafitowy.

Tablica informacyjna
Do parku zaprojektowano 17 szt. tablic informacyjnych.
Tabliczka informacyjna wykonana z płyt OSB o powierzchni ekspozycji 120x100 cm z ozdobną stalową
obudową przymocowana do dwóch stalowych słupów. Stal malowana metodą proszkową na kolor
RAL 7024 – grafitowy.

Budki dla owadów
W północnej i wschodniej części terenu w miejscu ciepłym i osłoniętym od wiatru zlokalizowanych
zostało 21 budek dla owadów. Budki będą zamontowane jako wolnostojące panele.

Materiały: (należy zastosować naturalne materiały)


trzcina, bambus lub inne rurkowate łodygi (malina, forsycja, czarny bez),



kawałki suchego drewna,



drewniane deseczki,



sucha słoma, mech,



glina i sieczka słomiana lub cegła dziurawka.

Wymiary:


wymiar otworów wlotowych: 70x10mm



podstawa: 180x170 mm



grubość desek: 15 mm



wysokość całkowita: 150 cm



szerokość całkowita: 70x35 cm



daszek 90x55cm

Powyżej przykładowe rozwiązania budek dla owadów.
Lokalizacja budek dla owadów zgodne z dołączonym do PFU projektem koncepcyjnym terenu.

Budka dla nietoperzy
Projektuje się 4 szt. budek dla nietoperzy.
Budki dla nietoperzy należy wieszać około 4-6 metrów nad ziemią. Budka powinna być powieszona w
kierunku południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim, ale za razem nie wystawiona na ciągłe
działanie słońca. Orientacyjna lokalizacja budek znajduje się w załączonej do PF-U koncepcji
zagospodarowania

terenu.

Dokładną

lokalizację

dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem.

Dane techniczne:


wysokość: ca 39 cm



wysokość budki: 21 cm



szerokość: ca 24 cm



głębokość: ca 11 cm

uzgodnić

po

wykonaniu

inwentaryzacji



szerokość otworu wlotowego: 2 cm



grubość deski: 2 cm



Materiał: sosna



Budka nie jest otwierana

Budki dla ptaków
W Parku Miejskim projektuje się jeden zestaw budek dla ptaków. Budki należy zamontować na
drzewach. Orientacyjna lokalizacja budek znajduje się w załączonej do PF-U koncepcji
zagospodarowania

terenu.

Dokładną

lokalizację

dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem.
Użyty materiał: sosna
Zestaw składa się z 10 budek lęgowych dla:


Sikorek – 2 rodzaje budek

uzgodnić

po

wykonaniu

inwentaryzacji



Pleszki



Szpaka



Gągoła



Puszczyka



Kopciuszka



Kosa



Pełzacza



Jeżyka

8.

NASADZENIA ROŚLIN

Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego należy przeprowadzić
szczegółową inwentaryzację dendrologiczną na terenie parku. Należy również wykonać fachową
pielęgnację drzewostanu poszczególnych egzemplarzy jeżeli tego wymagają i poddać je niezbędnym
zabiegom sanitarnym. Wymaga się wykonania projektu gospodarki drzewostanem, w którym należy
przewidzieć usunięcie z terenu opracowania wszystkich gatunków nierodzimych drzew i krzewów z
wyłączeniem starych okazów tworzących pierwotny skład gatunkowy.
Gatunki nierodzime przeznaczone do usunięcia:







Fraxinus pennsylvanica - jesion pensylwański
Quercus rubra - dąb czerwony
Ulmus sp. – wiąz
Robinia pseudoacacia - robinia akacjowa
Platanus acerifolia - platan klonolistny
Symphoricarpos albus var. lavigatus - śnieguliczka biała




Physocarpus opulifolius - pęcherznica kalinolistna
Forsythia × intermedia - forsycja pośrednia

Zaprojektowane gatunki roślin zostały dostosowane do istniejących warunków klimatycznych i
glebowych. Przy projekcie koncepcyjnym zagospodarowania terenu wzięto pod uwagę wartościowe
istniejące drzewa i krzewy.
Został wykonany dobór gatunków roślin, przewidujący zastąpienie gatunków obcego pochodzenia
rodzimymi w tym gatunków zagrożonych wyginięciem, tak by teren parku stanowił centrum ochrony
różnorodności biologicznej.
Teren pod nasadzeniami zaprojektowanych gatunków roślin należy wysypać korą i wyłożyć matą.
Wielkość powierzchni terenu wysypanego korą i matowania wynosić 2014 m². Warstwa kory minimum
5 cm grubości. Obrzeże z tworzywa należy ułożyć w miejscach odcinających rabatę bylinową od
trawnika. Długość obrzeża wynosi 825 m. 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
zagospodarowania terenu.

8.1. Lista proponowanych gatunków drzew oraz szacunkowa ilość roślin
DRZEWA I KRZEWY:









Tilia cordata - lipa drobnolistna
Acer platanoides - klon pospolity
Acer pseudoplatanus - klon jawor
Quercus robur - dąb szypułkowy
Fagus sylvatica - buk pospolity
Carpinus betulus - grab pospolity
Betula pendula - brzoza brodawkowata
Aesculus hippocastanum - kasztanowiec zwyczajny









Hederia helix – bluszcz pospolity
Cornus alba – dereń biały
Cornus mas – dereń jadalny
Crataegus monogyn – głóg jednoszyjkowy
Philadelphus coronarius – jaśminowiec wonny
Ribes nigrum – porzeczka czarna
Vinca minor – barwinek pospolity

BYLINY, ROŚLINY CEBULOWE:





Iris sibirica – irys syberyjski
Anemone nemorosa - zawilec gajowy
Lythrum salicaria - krwawnica pospolita
Alchemilla mollis - przywrotnik miękki















Pulsatilla vulgaris – sasanka zwyczajna
Allium ursinum – czosnek niedzwiedzi
Aruncus dioicus - parzydło leśne
Crocus neapolitanus - szafrana neapolitański
Dryopteris affinis - nerecznica mocna
Ajuga reptans – dąbrówka rozłogowa
Myosotis sylvatica – niezapominajka leśna
Asarum europaeum – kopytnik pospolity
Pulmonaria obscura – miodunka ćma
Galanthus nivalis - śnieżyczka przebiśnieg
Leucojum vernum – śnieżyca wiosenna
Primula veris – pierwiosnek lekarski
Briza media - drżączka średnia

9.

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 18158 m².

10. Utworzenie ścieżki dydaktycznej
Należy utworzyć ścieżkę dydaktyczną przebiegającą przez wszystkimi alejkami parkowymi. Wzdłuż
ścieżek należy zamontować tablice prezentujące informacje na temat ochrony różnorodności
biologicznej. Dodatkowo wzdłuż trasy, na terenach zielonych należy zamontować budki dla owadów.

Korzyści utworzenia ścieżki dydaktycznej w parku w Oleśnie w ramach zadania: Utworzenie centrum
ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie”:
• bezpośredni kontakt z przyrodą
• kształtowanie właściwych postaw wobec otaczającego środowiska
• obserwowanie piękna przyrody
• wiązanie postawy obserwatora i badacza z postawą czynną i zaangażowaną w pracę w
środowisku
• rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych
• pobudzenie do refleksji, zrozumienia swego miejsca w przyrodzie.
11. Budowa monitoringu
W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać na opracowywanym terenie monitoring w celu
ochrony przyrodniczej.

Należy zamontować min. 5 kamer 4-sensorowych i zlokalizować w miejscach wskazanych na koncepcji
zagospodarowania terenu:
Kamery należy połączyć światłowodem, system wpiąć do światłowodu szerokopasmowego wybranego
dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Wybrane parametry kamery kopułowa multisensorycznej, 4 x 3 Megapiksele + motozomm:
 Przetwornik CMOS o rozmiarze nie mniejszym niż 1/3’’ z funkcją WDR (nie cyfrowy);
 Kamera musi składać się z co najmniej 4 niezależnych sensorów, każdy wchodzący w skład
niezależnej kamery, każdej o rozdzielczości co najmniej 3 megapiksele;
 Ilość aktywnych pikseli nie mniej niż 2048 (H) x 1536 (V) na każdym sensorze;
 Łączna ilość aktywnych pikseli nie mniej niż 8100 (H) x 1536 (V);
 Minimalne natężenie światła w trybie kolorowym 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), B / W: 0.0002
Lux @ (F1.5, AGC ON) , 0 Lux z IR
 Kamera musi posiadać sensory wyposażone w obiektywy z funkcją P-Iris;
 Kąt widzenia każdego z obiektywów musi zawierać się w zakresie od 35⁰ lub mniej do 90⁰ lub
więcej;
 Minimalny zakres dynamiki WDR co najmniej 120 dB;
 Minimalna ilość FPS generowanych przez kamerę w pełnej rozdzielczości (niezależnie dla
każdego sensora) co najmniej 15;
 Możliwość redukcji rozdzielczości na każdym sensorze do 352x240;
 Wbudowany obiektyw z funkcją autofocus i motozoom o zakresie od 2.9 mm lub mniej do 7.9
mm lub więcej. Nie dopuszcza się stosowania kamer o wymiennych obiektywach
stałoogniskowych;
 Sterowanie obiektywem (zoom min. 36x) musi być realizowane z poziomu oprogramowania
VMS do którego jest podłączona. Nie dopuszcza się stosowania powyższej funkcjonalności
realizowanej tylko z poziomu przeglądarki internetowej kamery;
 Możliwość stosowania co najmniej 2 kompresji obrazu: H.264 lub MJPEG lub JPEG2000;
 Wykorzystanie tylko jednej licencji w oprogramowaniu VMS do którego kamera jest
podłączona. Na etapie składania oferty należy dołączyć oświadczenie producenta (lub jego
oficjalnego przedstawiciela na terenie RP) oferowanego oprogramowania, iż kamera
podłączona do niniejszego oprogramowania zużywa tylko jeden kanał licencyjny (w rozumieniu
polityki 1 kamera – 1 licencja);
 Kamera musi pozwalać na montaż na zewnątrz na płaskiej powierzchni jak i na wszelkiego
rodzaju słupach;
 Kamera musi pracować w warunkach temperatury zewnętrznej od -40 lub niższej do +50 lub
wyższej;
 Kamera musi posiadać klasę szczelności co najmniej IP 67;
 Kamera musi posiadać funkcję defog (redukcja mgły) oraz funkcję smart tracking (śledzenie);
 Kamera musi być wandaloodporna, o wskaźniku co najmniej IK10;
 Kamera musi posiadać co najmniej 3 możliwe źródła zasilania: VDC lub VAC lub POE lub POE+;
 Każdy z sensorów kamery panoramicznej musi umożliwiać niezależne ustawienie: ogniskowej
oraz ustawień oglądanej sceny;


















Kamera musi posiadać możliwość ustawienia „pan” oraz „tilt” odpowiednio +/- 12⁰ do +/-30⁰
oraz +10⁰ do +67⁰ lub w szerszym zakresie dla obu parametrów;
Kamera musi posiadać wbudowany slot na kartę SD/SDHC/SDXC;
Kamera musi posiadać możliwość wejście i wyjścia audio do komunikacji dwustronnej;
Kamera musi umożliwiać komunikację dwukierunkową audio w ramach oprogramowania VMS
do którego jest podłączona;
Kamera musi posiadać kompresję audio w standardzie G.711 PCM 8kHz;
Kamera musi posiadać co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;
Kamera musi posiadać wbudowaną analizę obrazu w oparciu o „detekcję ruchu”;
Analiza, detekcja ruchu musi posiadać skalowalną czułość i próg reakcji;
Kamera musi posiadać automatyczny i ręczny tryb przechodzenia w tryb dzień/noc;
Kamera musi posiadać automatyczne i ręczne sterowanie przesłoną i balansem bieli;
W związku z obserwacją scen wrażliwych kamera musi posiadać możliwość ustawiania stref
prywatności w sytuacji jeśli zajdzie taka potrzeba związana z bezpieczeństwem. Kamera musi
pozwalać na kreowanie co najmniej 60 stref prywatności;
Kamera musi posiadać funkcjonalność BLC (Backlight compensation);
Kamera musi posiadać zgodność z ONVIF w tym profile S;
Kamera musi posiadać niezbędne certyfikacje sprzętu: UL, cUL, CE, ROHS, WEEE, RCM ;
Kamera musi posiadać niezbędne certyfikacje dot. elektromagnetycznych emisji: EN 55022
Klasa B, FCC część 15 część B Klasa B, IC ICES-003 Klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

III. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
Cechy obiektu:
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: Utworzenie centrum ochrony różnorodności
biologicznej w Oleśnie”. Z racji roli oraz położenia, teren powinien być urządzony w sposób
eksponujący jego walory estetyczne oraz przyrodnicze. 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 parku w Oleśnie. 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 prac.
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 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 4 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 telekomunikacyjnej na budowę monitoringu.
3. Aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1 : 500 obejmującą zakresem
projektowany teren 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. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego jeśli będzie wymagana.
6. Opinię uzgodnienia w ZUDP projektu zagospodarowania terenu.
7. Inwentaryzację rosnących na terenie drzew i krzewów.
8. Projekt gospodarki drzewostanem.
9. 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 wstępnego
Wykonawca może przystąpić do dalszego projektowania w tym sporządzenia projektu
zagospodarowania terenu.
10. W celu modernizacji parku w Oleśnie 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.
11. Opracuje dokumentację budowy którą przekaże Zamawiającemu.

Wykaz dokumentacji projektowej zawiera poniżej zamieszczona tabela:
Lp.

Rodzaj opracowania

1.

Mapa do celów projektowych

Ilość
egzemplarzy
1

Wersja
elektroniczna
1

2.

Projekt wstępny

1

3.

Projekt
budowlany 4
(dokumentacja do zgłoszenia budowy)

4.

Projekt wykonawczy roboty budowlane

4

5.

Projekt wykonawczy – zieleń

4

6.

Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót

2

1

7.

Przedmiary

2

1

8.

Kosztorys inwestorski

2

1

1

Termin
wykonania

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.
2. Projekt zieleni, inwentaryzację dendrologiczną oraz gospodarkę drzewostanu.
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
parku miejskiego.
3. Kształt, kolor i parametry 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.
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 końcowy wykonania robót budowlanych,
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 3 dni roboczych
od daty przekazania (przyjęcie opracowania do sprawdzenia nie jest równoznaczne z odbiorem
dokumentacji projektowej i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury).
3. Po sprawdzeniu projektu przez Zamawiającego i braku uwag, Zamawiający potwierdzi odbiór
opracowania na protokole zdawczo – odbiorczym, co upoważni Wykonawcę do wystawienia
faktury za wykonanie prac projektowych.
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 końcowy wykonania robót budowlanych
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:
 o usunięciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas przeglądu
technicznego obiektu budowlanego objętego zamówieniem, dokonanego
przez Komisję odbiorową w obecności Wykonawcy robót,
 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,
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
j. instrukcja z rozpisaniem szczegółowych wytycznych pielęgnacyjnych roślin na terenie
centrum różnorodności biologicznej w Oleśnie.
3. Inspektor nadzoru sprawdzi kompletność i prawidłowość przedłożonych przez Kierownika
budowy dokumentów określonych w podpunkcie 5 od 1) do 9) w terminie nie przekraczającym
5 dni 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 w terminie do 5 dni od daty pisemnego stwierdzenia inspektora
nadzoru o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru.
6. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przedłożonych dokumentów określonych w
pkt.5 od 1) do 9) 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. Zamawiający zakłada rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza wystawienie faktur
częściowych np. za wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Podstawą wystawienia faktur za wykonanie całości robót będzie protokół odbioru końcowego oraz
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) Koncepcja zagospodarowania Parku w Oleśnie
2) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013.1409 ).
 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).
 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))
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2013. 260).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2013.1232).
 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 – Zestawienie projektowanych gatunków roślin
3. Zał. nr 3 – Szacunkowy przedmiar.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych, które nie będą się różnić od
wskazanych kształtem i wyglądem oraz będą miały nie gorsze parametry techniczne od
przedstawionych.

