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Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przygotowanie opisu do specyfikacji przetargowych dla wszystkich zadań 

przewidzianych do realizacji w obrębie szlaków pieszych 

 

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich otoczenia przyrodniczego w 

latach 2017-2020.” 

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie szczegółowej dokumentacji do specyfikacji przetargowej dla 16 zadań 

realizowanych w obrębie szlaków pieszych. Przygotowane opracowanie powinno być 

dostosowane do prawnych uwarunkowań udzielania zamówień publicznych, wynikających 

z charakteru danego zadania oraz trybu udzielania zamówienia. Dokumentacja powinna 
zostać przygotowana z wyodrębnieniem na: roboty budowlane, usługi i dostawy.  

Przy rozróżnieniu na poszczególne tryby udzielania zamówień, dokumentacja powinna 
zawierać (odpowiednio dla każdego zadania) : 

- Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia, 

- SIWZ, 

- STWiOR, 

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i 
zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań ich wykonania, 

- kosztorysy ślepe wykonane oddzielnie dla każdego z wymienionych poniżej zadań, 

- przedmiary robót, które powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis  

- projekty, listy pozwoleń i opinii wymaganych odrębnymi przepisami – jeśli dotyczą, 
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- wskazanie dokładnych lokalizacji dla wszystkich elementów technicznych,  

oraz 

- harmonogram realizacji prac dla poszczególnych zadań, 

- podział zadań ze wskazaniem ich lokalizacji przestrzennej, 

- propozycję podziału zadania na części. 

Przygotowany opis powinien: 

- nawiązywać do parametrów rozwiązań stosowanych na terenie BdPN (np. progi 

przeciwerozyjne, ławy, bariery, pomosty itd.) , 

- być dostosowany do obowiązującej Dyrektywy BdPN (z dnia 20.09.2017r.) w sprawie 

zasad ustalania i kontroli wydatków środków publicznych do 30 tys euro , 

- uwzględniać aktualne wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIS , 

- być zgodny z Planem Ochrony i Regulaminem obowiązującego na terenie Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego.  

Gotowe opracowanie ma pozwolić na precyzyjne wykonanie prac w trudnym terenie 

górskim, w trakcie trzech sezonów wykonywania prac. 

Zamawiający przekaże posiadaną dokumentację dotyczącą projektu (kosztorys 

uproszczony, mapy shp z lokalizacjami zabiegów, aktualne ortofotomapy) oraz zapewni 

udział osób zaangażowanych w proces sporządzania poszczególnych części SIWZ.   

Dokumentację należy wykonać i przekazać zamawiającemu w formie elektronicznej oraz w 

wersji papierowej w 2 egz. w terminie wskazanym w umowie. 

Lista zadań w specyfikacji: 

 

Roboty budowlane – przetarg nieograniczony.  

 Montaż progów przeciwerozyjnych w celu stabilizacji podłoża szlaków pieszych – 4260 szt. 

w 10 lokalizacjach. 

 Zakup materiałów i ustawienie w terenie barier taśmowych – 4802 mb w 45 lokalizacjach. 

 Ustawienie ław drewnianych w punktach widokowych – 78 szt. w 9 lokalizacjach. 

 Demontaż zamortyzowanych zabezpieczeń ochronnych przy szlakach (wysokie i niskie 

bariery drewniane). 

 Wykonanie wysokich barier ograniczających drewnianych – 1330 mb w 15 lokalizacjach. 

 Wykonanie stopni kamiennych na stromych odcinkach szlaku – 910 szt. w 8 lokalizacjach. 

 Wykonanie drewnianych pomostów - 670 mb w 10 lokalizacjach.  

 Wyłożenie płyt kamiennych na lokalnych podmokłościach terenu – 150 szt. 
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 Budowa drenów odprowadzających wodę z lokalnych podmokłości szlaków – 300 szt. 

Do realizacji prac będących przedmiotem opisu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę. 

 

Roboty budowlane – rozeznanie rynku.  

 Budowa tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego projektu – tablica 1-sekcyjna.  

Do realizacji prac będących przedmiotem opisu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę. 

 

Usługi – zasada konkurencyjności 

 Regeneracja wysokogórskich muraw alpejskich – nasadzenia w ilości 17640 szt. 

 

Usługi – rozeznanie rynku 

 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych – 200 szt. 

Dostawy – przetarg nieograniczony 

 Zakup tłucznia i uzupełnienie wypełnienia stopnic progów przeciwerozyjnych. 

Dostawy – rozeznanie rynku 

 Zakup tłumic oraz budowa schowków drewnianych – 100 szt. oraz szt. 5. 

 Zakup mat jutowych i wyłożenie ich w terenie w celu regeneracji darni roślinnej – 2000 m² 

w 10 lokalizacjach. 

 

II. Opis wymogów realizowanego zamówienia:  

 

1.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.03.2018r. 

 

2.Wykonawca zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczoną dokumentację 

na cały okres realizacji w terenie prac objętych opracowaniem tj. do końca 31.10.2020r. 

 

W ramach gwarancji wykonawca zapewni – jeśli zajdzie taka konieczność – wykonanie 

przeszacowania sporządzonych przedmiarów i kosztorysów w terminie: dla robót 

budowlanych po 6 m-cach, dla dostaw i usług po 3 m-cach. 

 

3. W sporządzonej dokumentacji opisowej wykonawca zawrze informacje dotyczące 

równoważności. 

 

 

 


