
Załącznik nr 2.1 do SIWZ nr MDK/ZP/1/2020
Załącznik nr 1 do umowy nr ………………

z dnia ………2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr MDK/ZP/1/2020
„Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku
nr 2.3 do umowy. 
Główny kod CPV:  45200000-9;

I. Zamówienie obejmuje:

1. Roboty budowlane:

a) roboty drogowe:
Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ciągów pieszych, miejsc parkingowych, parkingu
dla rowerów oraz placów manewrowych. Nawierzchnia jezdni, ciągów pieszych oraz
miejsc  parkingowych  wykonana  będzie  z  kostki  betonowej  gr.  8  cm.  Nawierzchnia
chodników  i zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnię
parkingu dla rowerów oraz pod wiatą – mineralno-żywiczna. 

Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: Zamawiający zmienia parametry
jezdni wewnętrznej – rezygnacja z 20 cm warstwy gruntu stabilizowanego cementem
oraz zmiana grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
na 10 cm.

b) roboty elektryczne:
Zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej:  Zamawiający  rezygnuje  z
wykonania  oświetlenia  terenu  oraz  wiaty  piknikowej  w  związku  z  planowanym
wykonaniem oświetlenia ul. 1 Maja w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji. 

c) roboty konstrukcyjne:
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
- wiaty grillowej.  
Zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej:  Zamawiający  rezygnuje  z
wykonania  wiaty  murowanej  na  rzecz  lekkiej  wiaty  drewnianej  (preferowany
modrzew).  W  związku  z  powyższą  zmianą  należy  zmienić  posadowienie  wiaty  z
pośredniego  (na  palach  skrzynkowych)  na  zgodne  z  wytycznymi  producenta  nowej
wiaty drewnianej.

d) zagospodarowanie terenu:
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
-  rewitalizację i uporządkowanie terenów zielonych (trawników itp.),
-  zakup  oraz  montaż  elementów  małej  architektury  (stojaki  rowerowe,  kosze  na
odpadki, ławki, ławo-stoły, gablota informacyjna itp.),
- wykonanie placu zabaw (nawierzchnia piaszczysta, wyposażenie zgodne z PW).
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Zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej:  Zamawiający  zmienia  liczbę
stojaków rowerowych z 40 na 20 szt., zmiana gabloty informacyjnej na niepodświetloną
oraz rezygnuje z rabat z zielenią średnią i niską. 

2. Dokumentacja powykonawcza:

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na
podstawie  przekazanej  dokumentacji  projektowej  i  wykonanych robót  budowlanych
oraz  przekazanie  Zamawiającemu  2  egzemplarzy  w  wersji  papierowej  oraz  wersję
elektroniczną na płycie CD dla Zamawiającego.
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