
INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
Zalecenia Powiatowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawarte w pismach uzgadniających 
dokumentację. 
Teren budowy zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy w obecnie istniejącym stanie. 
Podana w opisie technicznym projektu powierzchnia terenu opracowania jest porównywalna z obmiarami 
powierzchni podanymi w przedmiarze. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ w przedmiarach nie ma powierzchni np. 
istniejących boisk, bieŜni, istniejących budynków i elementów wyłączonych z opracowania. 
KaŜdy z Wykonawców, w celu prawidłowego przygotowania oferty, ma obowiązek odbycia wizji lokalnej na 
obiekcie będącym przedmiotem zamówienia. Na tej podstawie Wykonawca winien ocenić moŜliwość poruszania 
się po terenie parku, będącymi  w jego dyspozycji samochodami o wskazanej ładowności. Zamawiający zwraca 
uwagę, iŜ dojazd do  terenu budowy winien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
z ustawą o ruchu drogowym 
 
Przy wycenie i realizacji prac naleŜy uwzględnić: 

1. Wykonawca winien dostarczyć siedziska o paramentach zgodnych z parametrami wskazanych 
w dokumentacji projektowej przykładowych siedzisk firmy Lars Laj nr 13080 linia produktów Nature 
Play. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych. Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane 
przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego; 

2. Ławki – równowaŜnie winny zostać wykonane zgodnie  z poniŜszym opisem: 
– ławka – równowaŜnia w kształcie prostokąta: wym. zewn. 3,5 x 7,5m, wykonana z betonu B20, ścianki 

gr. 20cm od 80cm poniŜej do 10cm powyŜej terenu, na podsypce z chudego betonu, ścianki przekryte 
prefabrykowanymi płytami betonowymi B25, szer. 25cm, gr. 10cm, 

– ławka – równowaŜnia w kształcie koła: średnica zewnętrzna 6m, ścianki betonowe j.w., obwodowo 
przekrycie z cegły klinkierowej ułoŜonej w „rolkę”, pełnej, w kolorze ceglastym, 

– ławka – równowaŜnia w kształcie trójkąta równobocznego: wymiar zewn. boku 5,5m, ścianki betonowe 
j.w., obwodowo przekrycie z płyt granitowych szer. 25cm, gr. 8cm, 

– ławka – równowaŜnia w kształcie kwadratu: wymiar zewn. boku 3,5 m, ścianki betonowe j.w., 
przekrycie listwy drewniane 10 x 5cm, dł. 25cm łączone do listew ułoŜonych i zamocowanych po 
obwodzie zewn. i wewn. ścianek betonowych, drewno zabezpieczone od wpływu warunków 
zewnętrznych; 

3. Wykonanie ogrodzenia stawu; 
4. Nowe nasadzenia przy pięciu rabatach pomiędzy budynkami I i III a ogrodem barokowym, jako:  

– Spiraea cinerea ‘Grefsheim’  2 szt/m²  56+10+8 m² 
– Cornus alba ‘Elegantissima’  2 szt/m²  13+24 m² 

5. Nasadzenie wokół stawu, strzyŜonego do formy prawie naturalnej o wys. 40cm, Ŝywopłotu Cotoneaster 
horizontalis – 2 szt/mb – 152 mb.: 
Roślinność w stawie i przybrzeŜna: 
– Caltha palustris   150 szt. 
– Euphorbia palustris  160 szt. 
– Iris laevigata   380 szt. 
– Iris pseudoacorus   380 szt. 
– Nymphaea alba odm. biała 50 szt.; 

6. Nasadzenie, strzyŜonego na kształt prostokąta o wys. 50cm, Ŝywopłotu Taxus baccata 
‘Fastigiata’/’Farmen’ – 2 szt/mb – 95 szt.; 

7. W trakcie prowadzonych prac ziemnych na terenie objętym realizacją zamówienia mogą zostać odkryte 
niewidoczne obecnie elementy, które decyzją inspektora nadzoru inwestorskiego mogą zostać 
przeznaczone do rozbiórki; 

8. Prace dotyczą rewaloryzacji zabytkowego parku objętego ochroną konserwatorską, dlatego wygląd 
zastosowanych  opraw musi się wkomponować w klimat odtworzonego ogrodu barokowego. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert równowaŜnych. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane 
przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przy ocenie 
równowaŜności będą brane pod uwagę parametry techniczne zaoferowanych opraw; 

9. Warstwy ścieŜek i ich grubości wynikające z pozycji złoŜonych przedmiaru; 
10. Nawierzchnie ścieŜek „parku krajobrazowego” wykonane z kostki granitowej, betonowej, drewnianej, 

kamienia polnego. Rodzaj materiału i ilość podano w przedmiarze. Ich szczegółowe usytuowanie w parku 
zostanie uzgodnione z wybranym Wykonawcą; 

11. Wykonanie obudów zaworów wypływowych ze złączką do węŜa. Obudowę stanowić będą słupki z cegły  
klinkierowej 38x38 cm na wys. 80 cm powyŜej terenu zakończone cegłami ułoŜonymi w „rolkę”, poniŜej 
terenu na gł 80 cm fundament betonowy, wyprowadzenie zaworu ze złączką do węŜa w ściance bocznej 
słupka na wys. ~60 cm powyŜej terenu. Pod kurkiem w terenie wkopany krąg betonowy prefabrykowany 
ø 50 cm wypełniony Ŝwirem, przekryty kratką stalową ocynkowaną; 



12. Ilość roślin rabatowych sadzonych na m² dla poszczególnych gatunków podaną w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST – 01.05.00; 

13. Wymaganą ilość sztuk/ m² dla kaŜdego gatunku krzewów liściastych i iglastych: 
– Cornus alba ‘Elegantissima’   2 szt/m² 
– Cornus alba ‘Kesserlingii’   2 szt/m² 
– Cotoneaster lucida    1 szt/m² 
– Hydrangea macrophylla   3 szt/m² 
– Physocarpus opulifolius ‘Luteus’  2 szt/m² 
– Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’  2 szt/m² 
– Potentilla fruticosa    4 szt/m² 
– Prunus cerasifera ‘Nigra’   1 szt = 5 m² 
– Rhus typhina     1 szt = 6 m² 
– Spiraea japonica ‘Crispa’   4 szt/m² 
– Spiraea japonica ‘Little Princess’  4 szt/m² 
– Spiraea japonica ‘Golden Princess’  4 szt/m² 
– Symphoricarpos chenaultii   3 szt/m² 
– Syringa vulgaris    1 szt = 4 m² 
– Weigela florida    1 szt/m² 
– Cotoneaster horizontalis   2 szt/mb 
– Spiraea cinerea ‘Grefsheim’   2 szt/mb 
– Taxus baccata ‘Repandens’/’Farmen’  2 szt/mb 
– Juniperus communis ‘Depressa Aurea’  1,5 szt/m² 
– Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’  1 szt/m²; 

14. Wykonanie wykorowania wokół nowych nasadzeń w części parkowej; 
15. Wysokości/szerokości projektowanych roślin wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

robót ST – 01.05.00. Dla bylin naleŜy przyjąć wielkość standardową przewidzianą dla danego gatunku 
i odmiany; 

16. Usunięcie istniejących drzew owocowych, w ramach porządkowania terenu; 
17. Nasadzenie niŜej wskazanych drzew owocowych. Zamawiający zaleca, aby nasadzenia, w miarę 

moŜliwości, zostały wykonane na średnio rosnących podkładach: 
– 1 jabłoń wczesna „Oliwka śółta” 
– 2 jabłonie wczesnojesienne 
– 1 jabłoń późna „Antonówka” 
– 1 grusza  
– 1 śliwa renkloda 
– 1 śliwa węgierka 
– 1 wiśnia 
– 1 czereśnia  
– 1 morela 
– 1 brzoskwinia 
– 1 orzech włoski. 

18. DemontaŜ istniejących lamp parkowych. Ich ilość i rozmieszczenie pokazano w projekcie na planszy 
zbiorczej sieci (rys nr 2); 

19. Zastosowanie geosiatki – 20 kN/m i  geowłókniny – 40kN/m, o wytrzymałości na rozciąganie w dwóch 
kierunkach; 

20. Koszty utylizacji urobku; 
21. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych przy urządzeniach dydaktycznych zgodnie z zaleceniami 

producenta. 
 
Z przedmiotu zamówienia wyłączone są: 

1. Elementy i urządzenia dydaktyczne parku krajobrazowego pokazane i opisane w projekcie budowlanym, 
w tym: 

• padok do jazdy na rowerach i rolkach, 
• sygnalizator kierunku wiatru, 
• „grota ciszy” 
• ślizg linowy, 
• tor przeszkód, 
• urządzenie dźwiękowe ziemne, 
• komunikatory głosowe ziemne, 
• komunikator głosowy przestrzenny, 
• domek - skrytka - kamienny, 
• domek - skrytka - murowany, 
• mostek drewniany wiszący, 
• oranŜeria, 
• pomost drewniany na stawie, 



• mostek i kładka drewniana, 
• zwierzętarnia, 
• „sztuczna górka” 
• altanka ze stołem, 
• altanka z klockami; 

2. Remont domu ogrodnika; 
3. Remont budynku rozsadnika; 
4. Ogrodzenie terenu wraz z furtkami; 
5. Koszt obsługi archeologicznej; 
6. Prace obejmujące teren wirydarza; 
7. Pielęgnacja istniejących grabów. 


