
CZĘŚĆ II

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : "Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z
przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na
działkach nr 10/50 i 10/30 w obrębie 14 ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu- I etap "

Zamawiający zamierza zrealizować 1 etap inwestycji polegający na wykonaniu zgodnie
z projektem całego przyłącza kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji kanalizacji
deszczowej projektowanego parkingu dla samochodów osobowych oraz budowę połowy
miejsc parkingowych o łącznej ilości 57 zaznaczonych na mapie  pod numerami od 1 do
26  -26  miejsc  parkingowych   oraz  pod  numerami  od  84  do  114  -  31  miejsc
parkingowych. Do przedmiaru robót zostały przyjęte wartości tylko z I etapu realizacji
inwestycji. 

Zakres  robót  należy  wykonać  zgodnie  z   kosztorysem  ofertowym  sporządzonym   na
podstawie  przedmiaru   inwestora,  projektów  technicznych,  sztuką  budowlaną,  zasadami
wiedzy  technicznej  oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wykonawca  ma  obowiązek
wykonywania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością,  zgodnie  z  umową,  ofertą  i
dokumentacją  projektową,  nienaruszającymi  umowy  poleceniami  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

Zakres opracowania obejmuje: 

1. Roboty  drogowe,  które  obejmują  między  innymi  :  usunięcie  warstwy  ziemi
urodzajnej, mechaniczne karczowanie drzew i krzewów, oczyszczenie terenu, roboty
ziemne wykonywane koparkami - transport urobku, korytowanie mechaniczne na całej
powierzchni  zakresu  robót,  profilowanie  i  zagęszczanie  podłoża  pod  warstwy
konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, i odcinającej, rowki pod krawężniki,
ławy  betonowe  z  oporem pod  krawężniki,  ustawienie  krawężników prostych  i  na
łukach,  ułożenie  podbudowy  betonowej,  ręczne  rozścielenie  ziemi  urodzajnej,
wykonanie trawników. Wykonanie nawierzchni z używanej kostki brukowej gr. 8 cm -
materiał  inwestora,  który  należy posegregować  i  przetransportować  z  miejsca
wskazanego  przez  inwestora  (  składowisko  MZZDiOŚ)  na  plac budowy.  Inwestor
ponadto informuje, że jeżeli  kostka będzie różnokolorowa, należy ją poukładać tak,
aby  wyodrębnić  kostką  innego  koloru  granice  miejsc  parkingowych  .Ułożyć
obramowanie z krawężników I etapu inwestycji. Wszystkie miejsce parkingowe (57
szt.) powinny mieć wykonany fundament pod blokadę parkingową. Ponadto należy
zainstalować łącznie  28 szt. blokad parkingowych : na miejscach nr od 14 do 25 -12
szt.  oraz na miejscach nr od 85 do 99 -15 szt. oraz na miejscu nr 101 - 1 szt. 

2. Minimalne wymogi dla blokady parkingowej
Blokada  parkingowa  przeznaczona  do  użytku  zewnętrznego,  wykonana  z  rury
stalowej  ocynkowanej  o  średnicy minimum 40 mm ,zabezpieczonej  przed korozją,
dodatkowo  zawierająca  odblaskowe  elementy.  Blokada  zamykana  na  klucz  górny
.Wyposażona w zamek samozatrzaskowy, wkładka odporna na kurz, co najmniej dwa
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klucze w komplecie. Blokada parkingowa powinna posiadać co najmniej wymiary :
szerokość/długość górnej krawędzi 550 mm, wysokość 460mm.

3. Roboty w branży sanitarnej obejmują między innymi : wykopy liniowe na odkład
wykonywane  koparką,  transport  urobku,  wykopy  jamiste  wykonywane  koparką,
podłoża pod kanały z materiałów sypkich, układanie rurociągów PCV o średnicy 160
mm, Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową,
montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i 1500 mm,
ułożenie płyt żelbetowych ze krzynkami, włazowymi, ułożenie studzienek ściekowych
ulicznych prefabrykowanych o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu, zasypywanie
wykopów

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu budowy

45.23.31.40-2 - Roboty drogowe

45.11.25.00-0 - Usunięcie gleby

45.23.33.20-8 - Fundamentowanie (podbudowa)

45.23.32.28-3 - Krycie nawierzchni

45.23.24.60-4 - Roboty sanitarne

45.23.11.10-9 - Układanie rurociągów

45.25.51.10-3 - Budowa studni

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na
swoją  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie  dodatkowe  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do
przygotowania  oferty  oraz  zawarcia  umowy  i  wykonania  zamówienia.  Koszty  dokonania  wizji
lokalnej poniesie Wykonawca.
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