
O P I S  P R Z E D M I O T U  Z A M Ó W I E N I A  
/OPZ/ 

 

dla zadania: 
 

„Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy                          
ul. Głowackiego 34A oraz w Piwnicznej Zdroju przy ul. Kościuszki 1”. 

 

I. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych na terenie 
nieruchomości : 

1. Nowy Sącz, ul. Głowackiego 34A  

- wydzielenie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych,  

2. Piwniczna Zdrój, ul. Kościuszki 1  

- wydzielenie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia 
wody ze studni kopanej Sk-1  na działce ewidencyjnej nr 2970 w m. Piwniczna 
Zdrój w związku z realizacją decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z dnia 24.11.2021r. 
 
Wykonawca zagwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, normami technicznymi oraz że wykona je bez usterek i braków, które 
pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

Okres gwarancji: 
  
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat 
od daty odbioru końcowego. 

 

II. Opis zakresu remontu 
 
Ad.1    Nowy Sącz, ul. Głowackiego 34A  
 

Wygrodzenie z przestrzeni pod wiatą stanowiska  do gromadzenia odpadów 

komunalnych  o wymiarach 4,51 x 4,54 m w nawiązaniu do istniejących 

stalowych  elementów konstrukcyjnych obiektu. Zabudowę należy zrealizować 

z przęseł panelowych metalowych ocynkowanych z drutu gr. minimum 4 mm. 

Konstrukcję nośną zabudowy należy wykonać na słupkach stalowych o 

wymiarach 60 x 60 x 2 mm, słupki pod zabudowę furtki 80 x 80 x 3 mm. Słupki 

mocowane do podłoża na kotwach chemicznych, w górnej części spawane lub 

skręcane do elementów konstrukcyjnych zadaszenia. Całość konstrukcji 

zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem. Parametry techniczne zabudowy: 

wysokość 3,4 m, powierzchnia zabudowy 30,8 m2. Furtka dostępowa o 

wymiarach 150 x 200 cm (szerokość x wysokość) zamykana na klucz. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 20 szt. kluczy dostępowych do 

furtki.  



 

Ad. 2 Piwniczna Zdrój, ul. Kościuszki 1 

Montaż ogrodzenia  z przęseł panelowych metalowych malowanych 

proszkowo na kolor zielony wykonanych z drutu gr. minimum 4 mm    

wygradzających teren o wymiarach 2,5 x 2,5 m. Panele montowane na 

słupkach systemowych o wymiarach 60 x 40 x 2 mm. Parametry techniczne 

zabudowy: wysokość 1,5 m, powierzchnia zabudowy 15 m2. Furtka 

dostępowa systemowa szerokości 100 cm zamykana na klucz. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia  3 szt. kluczy dostępowych. 

 

Załączniki: 
1. Inwentaryzacja obiektu nr 2 z zaznaczoną zabudową stanowiska do 

gromadzenia odpadów 
 

 

 

Zadanie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, uzgodnienia  
z Zamawiającym i niniejszy OPZ. 
 
Kazimierz Brach 
14.09.2022r. 


