Załącznik nr 7 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia – I część – ciąg pieszo-jezdny
dla zadania pn. „Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot
Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku,
w nawiązaniu do realizacji projektu „podwórko pokoleniowe” – SBP 2016
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja podwórka dla potrzeb mieszkańców osiedla
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego 6, 7, 8 i 10 oraz przy ul. Wrocławskiej 1
w Słupsku polegająca na wykonaniu wjazdu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do garaży,
ciągu pieszego oraz remoncie płotu od strony ul. Stacji Pogotowia Ratunkowego

1. Utwardzenie dojazdu do garaży ażurowymi płytami betonowymi (obsianymi nasionami
traw, zgonie ze STWIOR) o powierzchni ok. 578,45m2 :
– płyta ażurowa betonowa 60x40x8 cm
– podsypka piaskowa 3 cm
– podbudowa z kruszywa łamanego (5-31,5mm) 20 cm
– warstwa odsączająca z pospółki 10 cm
2. Wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej szarej o powierzchni 199,12 m2;
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
- podsypka piaskowa 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego (5-31,5mm) 20 cm
- warstwa odsączająca z pospółki 10 cm
3. ciągu pieszo - jezdnego z kostki brukowej betonowej czerwonej o powierzchni 59,2 m2.;
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
- podsypka piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego (5-31,5mm) 20 cm
- wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm z dodatkiem preparatu
jonowymiennego (grupa nośności G1)
4. Wykonanie zjazdu z ul. Wrocławskiej z kostki betonowej czarnej o powierzchni.15,62 m2
wraz z montażem znaków drogowych na słupkach;
- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
- podsypka piaskowo - cementowa 3 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-20,10 cm
- podsypka zagęszczona żwirowa 20 cm
5. Remont istniejącego ogrodzenia od strony Stacji Pogotowia Ratunkowego; Murek
z gabionu na istniejącym fundamencie ogrodzenia (1x0,5x0,5 oczka panelowe 10x10 cm)
zespolone i powiązane z poszczególnymi modułami i wypełnione kamieniem, obsadzone
pnączami z każdej ze stron.
6. Demontaż części ogrodzenia od strony ul. Wrocławskiej wraz oczyszczeniem
i wymalowaniem pozostałej części ogrodzenia.
7. Wycinka drzewa - 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie
nieruchomości przy ul. Wrocławskiej w Słupsku (działka nr 68/4 obręb 12) - wraz
z karczowaniem i wywózką drewna we wskazane miejsce przez Zamawiającego -

kolidującego z wjazdem na teren podwórka.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać nasadzenia zastępcze w ilości 2 szt. drzew
ozdobnych liściastych o obwodzie pnia (mierzonym na wysokości 100 cm) 18-20 cm,
z prawidłowo ukształtowaną dla danego gatunku drzewa koroną i poprawnie rozwiniętym
systemem korzeniowym. Drzewa powinny być trzykrotnie szkółkowane, po posadzeniu
należy je opalikować, stosują potrójne palikowanie z użyciem taśmy elastycznej. Drzewa
należy nasadzić na terenie parku im. Witkacego przy ul. Frąckowskiego – 11 Listopada
w Słupsku (działka nr 869 obręb 10), w miejscach, które nie będą kolidowały
z uzbrojeniem podziemnym.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej
nasadzonych drzew (z podziałem dokładnej daty wykonania nasadzeń, gatunków, obwodów
pni, mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacją fotograficzną)
i przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego oraz utrzymać żywotność
wykonanych nasadzeń przez okres 3 lat i zgłosić je po tym terminie do sprawdzenia
zachowanej żywotności.
8. Informacja – Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzewa.
9. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz
STWiOR stanowiącymi załącznik do SIWZ:
- Projekt zagospodarowania podwórka
- Opinia geotechniczna
- Projekt zjazdu
- Projekt organizacji ruchu
- STWIOR
- Decyzja Pozwolenia na budowę

