
Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia   

Konkurs ofert na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla altan śmietnikowych wraz z rozbiórką istniejących altan 

śmietnikowych- zlokalizowanych na os. Złotego Wieku 66, 67 

 

Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania: 
1. Prace należy wykonać w oparciu o materiały zgłoszeniowe z lipca 2022r. opracowane przez biuro projektowo- usługowe 

GAMRAD Mariusz Rapacz 
2. Zadanie nie obejmuje dostawy i montażu nowych stalowych altany śmietnikowych. 
3. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących altan śmietnikowych i ich fundamentów  
4. Zadanie obejmuje wykonanie fundamentów pod nową konstrukcję stalową altany śmietnikowej zgodnie z materiałami 

zgłoszeniowymi z lipca 2022r. opracowanymi przez biuro projektowo- usługowe GAMRAD Mariusz Rapacz 
5. Zadanie obejmuje demontaż, przeniesienie w nową lokalizację i powtórny montaż istniejących urządzeń do trzepania 

dywanów takich jak trzepak, ławeczki do trzepania dywanów itp. 
6. W ramach zadania oferent/wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej z tym, że powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz 

pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.  

7. Przy docelowej lokalizacji altany śmietnikowej należy wykonać obniżenia krawężników i nawierzchni dla swobodnego 
przemieszczania kontenerów na śmieci do śmieciarki. 

8. Tereny zielone uszkodzone w wyniku prowadzenia prac należy odtworzyć z odtworzeniem ewentualnych skarp i 
posianiem trawy lub ich dostosowaniem do wysokości nowej nawierzchni. 

9. Utylizacja i wywóz gruzu, ziemi i odpadów leży po stronie Wykonawcy. 
10. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek w trakcie prowadzonych prac. 
11. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie zabezpieczenia terenu prowadzenia prac zgodne z obowiązującymi 

przepisami BHP. 
12. Wykonawca zobowiązanych jest uporządkować teren budowy i terenu przyległy po zakończeniu robót. 
13. Wykonawca zobowiązanych jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na wbudowany materiał. 
14. Wykonawca powinien sprawdzić stan istniejący nawierzchni ( ilość, stan techniczny i ich rodzaj). 
15. Wykonawca powinien dokonać pomiaru z natury, i zweryfikować zakres prac objęty umową. 
16. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót zaznajomić się z mapą uzbrojenia terenu dla obszaru 

wykonywanych przez siebie robót remontowych.  
17. Nawierzchnia pod altany os. Złotego Wieku 66, 67- w wycenie należy uwzględnić wykonanie: nowej nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową w miejscu istniejącej nawierzchni, znajdującej się w obrębie altany 
śmietnikowej, montażu obrzeży, obniżenia krawężnika dla swobodnego przemieszczania kontenerów na śmieci do 
śmieciarki zgodnie z załączonym w WZ schematem zagospodarowania terenu .  

18. W wycenie należy uwzględnić ewentualny montaż metalowej bariery ochronnej z poprzeczką (np. drogowa typu U-12a) 
do wbetonowania przy każdej z nowych altan od strony terenów zielonych. 

19. Proponowana nawierzchnia utwardzenia: 
- kostka betonowa, wibroprasowana typu behaton - 8 cm 
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie - 20cm 
W celu mechanicznego wzmocnienia powierzchni utwardzonych należy obramować je obrzeżem betonowym 8x30cm 
na ławie "z oporem" na 2/3 wysokości z betonu C12/15 gr. 10cm 


