Opis Przedmiotu Zamówienia
Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek, II etap – ścieżki
1. CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1. Dane ogólne
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu placyków i alejek parkowych
z nawierzchni mineralnej. Ponadto należy wykonać roboty towarzyszące konieczne do realizacji
zadania podstawowego: przebudowę słupa oświetleniowego, wymianę odcinka wylotu kanalizacji
deszczowej wraz z montażem klapy zwrotnej grawitacyjnej.

2. Zestawienie powierzchni:
powierzchnia nawierzchni mineralnej alejek i placyków: 2100 + 154,38

2254,38 m²

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa:
1) projekt budowlano-wykonawczy (Park wokół „Jeziórek” na działkach nr 2200, 1608/2,
2195/1, 2195/3, 2192/3, 2199 w Sierpcu)
2) karta nadzoru autorskiego nr:1 /SIERPC/ 2014 z dnia 14.01.2014 roku
3) projekt budowlany (Budowa separatora w m. Sierpc przy zbiorniku wodnym „Jeziórko”)
4) projekt budowlany (Siłownie zewnętrzne)
5) przedmiar
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

4. Uwagi
1) Wykonawca powinien uwzględnić kolizję projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej do
Jeziórka z alejka parkową oraz słupem oświetleniowym.
2) Zamawiający informuje, iż zmiany dotyczące przekroju poprzecznego, niwelety oraz
konstrukcji ścieżek, wprowadzone w dokumencie pn. „Nadzór autorski nr 1/Sierpc/2014” z
dnia 14.01.2014 r., są dla Wykonawców wiążące.
3) Wprowadzone w dokumencie pn. „Nadzór autorski nr 1/Sierpc/2014” z dnia 14.01.2014 r.
zmiany w zakresie konstrukcji ścieżek, mają również zastosowanie do nawierzchni pod
urządzenia siłowni.
4) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym
koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na
gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie ewentualne opłaty za przygotowanie
zabezpieczenie miejsca robót i/lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w
trakcie realizacji zadania.
5) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i
jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób
spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie
gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów
korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne

wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla
przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania
równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

