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I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i założenie kolekcji roślinnych w ramach
„Przywracania i utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego" w Mikołowie wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
infrastruktury towarzyszącej.
Zadanie obejmować będzie utworzenie następujących kolekcji:
 Ogród kwiatowy,
 Ogród tarasowy,
 Ogród traw ozdobnych,
 Ogród roślin wodnych,
 Łąki kwiatowe i murawy kserotermiczne
oraz uzupełnienie kolekcji pod nazwą Refugia.
W ramach infrastruktury towarzyszącej zostaną zaprojektowane i wykonane m.in. ścieżki,
na trasach których znajdą się terenowe pracownie edukacyjne oraz istniejące piece
wapiennicze. Zostaną wykonane punkty widokowe, z których można będzie oglądać ogród
oraz miejsca wyrobisk kamienia wapiennego.
Teren zostanie częściowo ogrodzony (teren z zakładanymi kolekcjami) i będzie posiadał
bramę wejściową oraz bramy i furtki techniczne.
W ramach robót branżowych zaprojektowane i wykonane zostaną sieci energetyczne
z podświetleniem ścieżek, wybranych kolekcji, piecy wapienniczych; sieć wodociągowa
wraz z hydrantami do podlewania kolekcji roślinnych i systemem nawadniania roślin
na terenie ogrodów.
Koncepcja pokazana na planszach K1, K2 i K3 jest poglądową i nie ogranicza Wykonawcy
do zaprojektowania innego układu kolekcji, pod warunkiem zachowania ich ilości i składu
opisanego poniżej. Ponadto Wykonawca winien dążyć do zagospodarowania całego terenu
w obrębie projektowanego ogrodzenia pokazanego na planszy K2.
Tereny przeznaczone do inwestycji znajdują się na działkach nr:
- ŚOB (część ogrodzona z założonymi kolekcjami, instalacją nawadniającą kolekcje,
ścieżkami wewnętrznymi i pracowniami terenowymi), zjazdy 497/9, 427/9, 498/11, 505/12,
550/12, 553/12, 525/3, 658/152, 248/150, 255/150, 318/150, 386/152, 457/149,
- ścieżki edukacyjne do punktów widokowych, pracowni terenowych poza częścią
ogrodzoną i do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej przy ul. Sosnowej 5
564/149, 559/144, 583/143, 258/142, 552/137, 465/137, 550/137, 547/137, 551/137,
187/79, 256/142, 257/143, 141, 558/144, 540/144, 555/144, 556/144, 557/144, 554/144,
553/144, 560/149, 561/149, 562/149, 563/149, 252/153, 253/154, 169/89, 2/4, 2/6, 410/3,
495/4, 523/3, 496/3, 343/13, 384/13.
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Zakres przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie map do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych,
inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki kolidującej w niniejszą inwestycją,
ekspertyzy stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia piecy wapienniczych.
b) wstępna koncepcja projektu kolekcji z planem nasadzeń poszczególnych kolekcji
wraz z uszczegółowieniem gatunków i ilości roślin, wstępna koncepcja projektu
infrastruktury towarzyszącej – do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego,
zatwierdzoną koncepcję przedstawić w formie makiety lub 3D.
c) złożenie wniosków uzyskania warunków dostawy niezbędnych mediów
(Zamawiający pokryje koszt opłat za przyłączenia mediów: wody, energii elektrycznej)
oraz warunków lokalizacji zjazdów,
d) przed złożeniem i uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji wymaganych przez
Prawo Budowlane Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt
wraz z organizacją ruchu oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót (złożenie
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę leży po stronie Wykonawcy),
e) wykonanie robót przygotowawczych związanych z oczyszczeniem terenu, usunięcie
krzewów i drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją (koszt opłat za decyzje
o wycince drzew i krzewów poniesie Zamawiający),
f) wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj.: ogrodzenia z bramami (po demontażu
istniejącego ogrodzenia), ścieżek, ciągu pieszego drewnianego na palach, wodociągu
wraz z systemem nawadniającym i hydrantami, sieci energetycznych, sieci oświetlenia
zewnętrznego, elementów małej architektury oraz poszczególnych ogrodów z murami
oporowymi i kładkami, terenowych pracowni edukacyjnych, podestów punktów
widokowych, zabezpieczenia stawów, krawędzi wyrobiska kamiennego i dostępu
do piecy wapienniczych w postaci barierek oraz wykonanie robót zabezpieczająconaprawczych konstrukcji pieców wapienniczych,
g) założenie kolekcji roślinnych tj.: dowóz ziemi i torfu, niwelacja terenu w celu
dostosowania do zakładanych kolekcji, sadzenie, nawożenie i pielęgnacja roślin,
h) dokonanie odbiorów, rozruchu oraz szkoleń obsługi, przygotowanie instrukcji
sposobu pielęgnacji roślin,
i) przygotowanie wszelkich protokołów i przekazanie do użytkowania,
j) w ramach gwarancji roczna pielęgnacja założonych kolekcji roślinnych.
Przy opracowaniu oferty należy ująć i wycenić wszystkie czynności niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych
1) Założenie kolekcji w ramach programu "Przywracania i utrzymania właściwego stanu
siedlisk przyrodniczych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”
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W skład będą wchodziły następujące kolekcje do założenia:
a) Ogród Kwiatowy
pow. ok. 11 000 m2

Dęby– ok. 23 szt. i rododendrony – ok. 225 szt.
(ok. 7500m2)

Łąka Trzęślicowa
(ok. 2000m2)

Kolekcja Kwiatowa – ok. 13 500 szt.
(ok. 1500m2)
b) Ogród Tarasowy
pow. ok. 5 500 m2
c) Ogród traw ozdobnych
pow. ok. 2 100 m2
d) Ogród roślin wodnych
pow. ok. 4 870 m2
e) Łąka kwietna i murawa kserotermiczna
pow. ok. 10 000 m2
oraz uzupełnienie kolekcji pod nazwą Refugia
pow. ok. 1 000 m2.
2) Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury towarzyszącej do utrzymania i przywracania
właściwego stanu przyrodniczego na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie.
Zakres robót budowlanych obejmować będzie:
a) Wykonanie robót przygotowawczych związanych z oczyszczeniem terenu,
usunięciem krzewów i drzew będących w kolizji z planowaną inwestycją
(koszt opłat za decyzje o wycince drzew i krzewów poniesie Zamawiający).
b) Wykonanie ogrodzenia terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie –
ogrodzenie z cokołem.
c) Wykonanie wejścia głównego składającego się z bramy wjazdowej i furtki
w nawiązaniu do istniejącego ogrodzenia CEPiE przy ul. Sosnowej 5
w Mikołowie oraz 3 bram bocznych z furtkami - systemowych, rozwieralnych,
ręcznie otwieranych, z elementów systemowych, stalowych ocynkowanych,
wykonanych w kolorze zielonym.
d) Wykonanie ścieżek edukacyjnych:
 łącznik do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
przy ul. Sosnowej 5, o łącznej powierzchni ok. 8 000 m2 wykonane
jako
nawierzchnia
gruntowa
wzmocniona,
zakończony
przy ul. Sosnowej
zjazdem/przejściem
dla pieszych
wraz
z oznakowaniem.
 ścieżek wewnętrznych służących do komunikacji wewnętrznej
o powierzchni ok. 6 500 m2 wykonane, jako nawierzchnia gruntowa
z dopuszczeniem
zastosowania
zróżnicowanej
nawierzchni
uzależnionej od rodzaju ogrodu, w tym ok. 500 m2 nawierzchni
z kostki betonowej lub z kamienia naturalnego oraz ok. 900m2 ścieżek
drewnianej na palach.
e) Wykonanie wodociągu z systemem nawadniającym wzdłuż ścieżek
wewnętrznych ogrodzonej części ogrodu botanicznego, długości ok. 1500mb,
z hydrantami (z odwodnieniem) do podlewania ok. szt 7.
f)

Zabezpieczenie stawów oraz zbiorników retencyjnych wraz z kolekcją roślin
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wodnych - długości ok. 670 m, zabezpieczenie krawędzi wyrobiska
kamiennego oraz zabezpieczenie dostępu do piecy wapienniczych – długości
ok. 200 m; z wykonaniem barierek i tablic ostrzegawczych.
g) Wykonanie mikroniwelacji terenu ogrodzonego ogrodu botanicznego
dostosowując teren do rodzaju planowanych kolekcji, przygotowanie terenu
pod m.in. ogród tarasowy z wykonaniem kamiennych murów oporowych,
o długości łącznej ok. 530 m, i kładek drewnianych, nawiezienie ziemi
urodzajnej o parametrach właściwych dla roślinności poszczególnych kolekcji.
h) Wykonanie terenowych pracowni edukacyjnych - 4 sztuki.
i)

Wykonanie 2 punktów widokowych - ekspozycji bioróżnorodności terenu
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - o powierzchni podestu
mieszczącej ok. 30 osób, z barierkami i tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi (z ewentualną stabilizacją gruntu).

j)

Wykonanie dojścia do bramy głównej oraz zjazdu z ul. 15 Grudnia z jego
odwodnieniem.

k) Wykonanie sieci elektrycznej oraz podświetlenia m.in. piecy wapienniczych,
wybranych ścieżek i kolekcji roślinnych.
l)

Wykonanie robót zabezpieczających i naprawczych elewacji i najbliższego
otoczenia pieców wapienniczych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
a) Istniejące sieci i uzbrojenie terenu
Zgodnie z aktualizacją mapy zasadniczej na terenie działki znajduje się uzbrojenie w postaci
sieci energetycznej, drenażu oraz sieci kanalizacyjnej związanej z wybudowanymi stawami.
b) Istniejące zagospodarowanie terenu
Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycję są wykonane 4 stawy. Dwa stawy
przeznaczone na rośliny wodne, a dwa stawy są zbiornikami retencyjnymi obsługującymi
powyższe stawy.
Znajdują się również nieczynne piece wapiennicze (konieczność wykonania prac
elewacyjnych zabezpieczająco-naprawczych).
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Zdjęcia pieca wapienniczego:
1)

2)

Na terenie objętym inwestycją znajduje się również wyrobisko kamienia wapiennego
dawnego kamieniołomu:
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Na terenie znajdują się ponadto:
- rosnące tzw. samosiejki, które w razie kolizji z przewidzianymi elementami inwestycji,
należy wyciąć / przyciąć (koszt opłat związanych z decyzją o wycince drzew i krzewów
poniesie Zamawiający),
- elementy refugiów oraz istniejący drzewostan w tym dębowy,
- rów otwarty odprowadzający wodę ze stawów do przepustu w ul. 15 grudnia,
- sieć średniego napięcia ze słupami (w trakcie likwidacji),
- ogrodzenie Ogrodu Botanicznego z siatki metalowej na słupach drewnianych.
Na działce nr 629/149 planuje się zaprojektowanie i wykonanie Ośrodka Edukacji
Ekologicznej Dzieci wraz z drogą dojazdową z ul. 15 Grudnia, biegnącą wzdłuż działki
457/149 (stanowi przedmiot odrębnego postępowania).
W załączeniu do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się pozostałe
fotografie terenu istniejącego.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.
Ścieżki ekologiczne należy zaprojektować i wykonać w celu udostępnienia zwiedzającym
oraz umożliwienia bieżącej obsługi następujących kolekcji:
a) Ogród Kwiatowy
 Dęby i rododendrony
 Łąka Trzęślicowa
 Kolekcja Kwiatowa
b) Ogród Tarasowy
c) Ogród traw ozdobnych
d) Ogród roślin wodnych
e) Łąka kwietna i murawa kserotermiczna
f) Refugia.
Ścieżki mają również umożliwić zwiedzającym dotarcie do punktów widokowych, z których
będzie możliwość oglądania Ogrodu Botanicznego i miejsca wyrobiska kamienia
wapiennego. Ścieżki umożliwią także dotarcie do piecy wapienniczych, jak również dostanie
się do pracowni terenowo-dydaktycznych oraz do Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej przy ul. Sosnowej 5.
Przebieg ścieżek należy dostosować do głównych osi widokowych obszaru ogrodu
Botanicznego.
Propozycję Zamawiającego rozmieszczenia i lokalizacji infrastruktury towarzyszącej
przedstawiono na załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego rysunkach K-1
do K-3.
Wymagane jest, aby docelowy wygląd poszczególnych kolekcji (w szczególności
roślinność) nawiązywał do przykładowych aranżacji pokazanym na fotografiach załączonych
do programu funkcjonalno-użytkowego. Dla wszystkich kolekcji zbliżony efekt końcowy
ma być w dniu odbioru.
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
1. Dla przywracania i utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie należy zaprojektować i wykonać
następujące ogrody i kolekcje roślinne:
a) Ogród Kwiatowy
Należy zaprojektować i wykonać o łącznej powierzchni ok. 11 000 m2
Należy przeprowadzić niwelacje terenu dostosowując do zakładanych kolekcji.
W skład tego ogrodu winny się zawierać następujące kolekcje:
 Dęby– ok. 23 szt. i rododendrony – ok. 225 szt. (ok. 7500m2)
 Łąka Trzęślicowa (ok. 2000m2)
 Kolekcja Kwiatowa – ok. 13 500 szt.(ok. 1500m2)
Nasadzenia nowej roślinności obejmujące:
 posadzenie drzew, krzewów oraz bylin i pnączy
 wykonanie trawników dywanowych,
Przewiduje się następujące nasadzenia:
 krzewy róż – ok. 220 szt.
 krzewy azalii i różaneczników oraz magnolii – ok. 315 szt.
 drzewa iglaste – ok.84 szt.
 drzewa liściaste – ok. 140 szt.
 krzewy iglastych – ok. 999 szt.
 krzewy liściastych – ok. 797 szt.
 pnącza – ok. 16 szt.
 byliny – ok. 1457 szt.
 trawy – ok. 6200 m2
oraz utworzenie łąki trzęślicowej bogatej w gatunki, wilgotnej lub okresowo suchej
łąki z udziałem
- Trzęślicy modrej Molinia caerulea.
- Języczka syberyjska Ligularia sibirica
- Kosaciec syberyjski Iris sibirica,
- Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe
- Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus,
- Goździk pyszny Dianthus superbus
- Mieczyk błotny Gladiolus paluster
- Języczka syberyjska Ligularia sibirica
Potrzebna ilość ziemi urodzajnej oraz nasiewu, jak również niezbędne czynności
agrotechniczne wynikną z zatwierdzonego projektu nasadzeń.
Ogród kwiatowy szczególnie ma eksponować walory plastyczne roślin (wielkość,
kolor) kolekcja ta będzie zajmować najbardziej eksponowane miejsce przy wejściu
do Ogrodu Botanicznego. Ponieważ przez teren tej kolekcji przebiega naturalny
ciek wodny – należy go rewitalizować i wkomponować w planowany Ogród kwiatowy.
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Konieczne przekroczenia cieku wodnego w formie drewnianych kładek z barierkami.
W ramach kolekcji wykonać np. rosarium.
b) Ogród Tarasowy
Ogród Tarasowy ma być wykonany na zboczu, w sąsiedztwie boiska sportowego
(zlokalizowanego na działkach 498/11, 505/12, 504/12), planowanej kolekcji traw
ozdobnych i terenu szkoły (działki nr 550/12, 553/12, 552/12, 551/12, 549/12, 548/12).
Powierzchnia ogrodu ok. 5 500 m2.
Kolekcję ukształtować w formie ogrodu tarasowego, którego tarasy należy
ukształtować.
Projektowana kolekcja składa się z:
- terenu nasadzeń drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz bylin wyściółkowanych
korą (- ok. 4.044,00 m2),
- terenu nasadzeń drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz bylin w żwirze
(- ok. 830,00 m2),
- murków oporowych o wysokości od 0,30 - 1,00m, szerokości ok. 0,60m i łącznej
długości ok. 530 mb,
- strumyka z wodą o długości – ok. 97mb,
- trawnika z siewu – ok. 595,00m2.
Nasadzenia w sumie zajmują powierzchnię 4.874,00 m2. Podzielić na nasadzenia
wyściółkowane korą i nasadzenia w żwirze, wykonać podkład z agrowłókniny /
geowłókniny ogrodniczej, miejscami założyć taśmę dylatacyjną do trawników lub inny
materiał naturalny np. kamienie. Wykorzystać różne gatunki i odmiany roślin
ozdobnych w tym drzew i krzewów iglastych i liściastych oraz bylin i pnączy.
Ogółem zastosować ok. 444 gatunki i odmiany drzew liściastych, drzew iglastych,
krzewów liściastych, krzewów iglastych, bylin i pnączy w tym:
- ok. 38 gatunków i odmian drzew liściastych – ilość ok. 91 szt.
- ok. 18 gatunków i odmian drzew iglastych – ilość ok. 53 szt.
- ok. 121 gatunków i odmian krzewów liściastych – ok. 3200 szt,
- ok. 59 gatunków i odmian krzewów iglastych – ok. 860 szt.
- ok. 198 gatunków i odmian bylin – ok. 9300 szt.
- ok. 10 gatunków i odmian pnączy – ok. 200 szt.
Potrzebna ilość ziemi urodzajnej oraz nasiewu, jak również niezbędne czynności
agrotechniczne wynikną z zatwierdzonego projektu nasadzeń.
Murki oporowe. Do budowy murów użyć dolomit triasowy, wapień jurajski
lub piaskowiec o żółtym (beżowym) kolorze. Mury wykonać o wysokości od 0,3-1,0 m
i szerokość ok. 60cm długości ok. 530mb.
W ogrodzie tarasowym należy zaprojektować i wykonać drewniane kładki
o szerokości ok. 2,4m i długości ok. 9m. Kładki te mają się wcinać w przyszłe
nasadzenia dzięki czemu będzie możliwe wejście w kolekcję. Kładki mają być
wyposażone w miejsca do odpoczynku oraz barierki/poręcze zabezpieczające.
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„Strumyk wraz z wodospadem”. W celu wyeksponowania cieku wodnego
z uwzględnieniem rosnącej w pobliżu roślinności projektuje się wykonanie strumyka
o długości ok. 97m, uszczelnionego geomembraną EPDM. Materiałem do jego budowy
będzie taki sam kamień, który przeznaczono do budowy murów oporowych. Pobór
wody do ww. „strumyka” np. ze zbiornika retencyjnego - stawy - w obiegu
zamkniętym wraz z niezbędną instalacją, urządzeniami i zbiornikami.
c) Ogród traw ozdobnych
Należy zaprojektować i wykonać ogród traw ozdobnych o powierzchni ok. 2.100 m2.
Projektowaną kolekcję należy zlokalizować na zboczu w sąsiedztwie istniejących
stawów dla ogrodu roślin wodnych i refugiów. Kolekcję należy wpasować w istniejący
teren i jego ukształtowanie.
Kolekcję należy wykonać m.in. z:
 traw, turzyc, kosmatek i dereni z wyściółkowaniem korą,
 terenu nasadzeń traw, turzyc, kosmatek i dereni w żwirze.
Potrzebna ilość ziemi urodzajnej oraz nasiewu, jak również niezbędne czynności
agrotechniczne wynikną z zatwierdzonego projektu nasadzeń.
d) Ogród roślin wodnych

pow. ok. 4 870 m2

W ogrodzie należy utworzyć kolekcję roślin wodnych i szuwarowych zajmujących
powierzchnię ok. 0,2 ha (w tym pokrycie ok. 30% powierzchni lustra wody
oraz brzegów stawów) poprzez posadzenie ok. 518 sztuk wieloletnich gatunków
rodzimych i odmian ozdobnych klimatu umiarkowanego, reprezentujących ok.
26 gatunków i odmian. W celu uatrakcyjnienia walorów estetycznych kolekcji, oraz
stworzenia odpowiednich warunków dla roślin cieniolubnych, nasadzić także ok. 8 szt.
brzóz i wierzb. Rośliny posadzić na odpowiednio przygotowanych podłożu.
Kolekcję roślin wodnych i szuwarowych zlokalizować np. na południowym brzegu
stawów retencyjnych oraz na powierzchni lustra wody.
Na siedliskach wilgotnych lub podmokłych należy wprowadzić 12 zbiorowisk
roślinnych (patrz załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego rys. K-1).
W niektórych zbiorowiskach wystąpią rośliny objęte ochroną prawną (Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody) - zostały one oznaczone *.
W sumie wprowadzonych zostanie co najmniej 8 gatunków objętych ochroną prawną.
Kolekcję należy wykonać m.in. z:
1. Nupharo-Nymphaeetum albae

Grążel żółty Nuphar lutea*

Grzybienie białe Nymphaea alba*



2.

Lemno minoris-Salvinietum natantis
Rzęsa drobna Lemna minor
Salwinia pływająca Salvinia natans*

3.

Hydrocharitetum morsus-ranae
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Osoka aloesowata Stratiotes aloides
Żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae
Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris*

4.

Nymphoidetum peltatae
Grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata*



5.


6.




Trapetum natantis
Kotewka orzech wodny Trapa natans*
Sparganietum minimi
Jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum
Pływacz średni Utricularia intermedia*
Pływacz drobny Utricularia minor*

7.

Hippuridetum vulgaris
o
Przęstka pospolita Hippuris vulgaris
o
Łączeń baldaszkowaty Butomus umbellatus
o
Jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum

8.

Sagittario-Sparganietum emersi
Strzałka wodna Sagittaria sagittifolia
Jeżogłówka pojedyncza Sparganium emersum




9.



Iridetum pseudacori
Kosaciec żółty Iris pseudacorus
Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus

10. Calletum palustris

Czermień błotna Calla palustris
11. Menyanthetum trifoliatae

Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
12. Potentilletum palustris
Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre



e) Łąka kwietna i murawa kserotermiczna

pow.

ok. 10 000 m2

Zmodyfikować istniejący teren porośnięty trawami, tak aby uzyskać efekt zbliżony
do pokazanych w załączniku do programu funkcjonalno-użytkowego przykładowych
aranżacji.
Łąki wzbogacić o specjalnie przygotowane mieszanki traw i roślin dwuliściennych
dostosowanych do naszego regionu. W mieszance pojawią się przykładowo następujące
rośliny:
- Jaskier ostry Ranunculus acris
- Komonica zwyczajna Lotus corniculatus
- Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi
- Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare
- Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis
- Krwawnik pospolity Achillea millefolium
10
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- Wyka ptasia Vicia cracca
- Chaber łąkowy Centaurea jacea
- Marchew dzika Daucus carota
- Chaber austriacki Centaurea phrygia
- Bukwica pospolita Stachys officinalis
- Mak polny Papaver rhoeas (jako przedplon)
Wyodrębnić płat murawy kserotermicznej (Festuco-Brometea), w skład którego
wchodzić będą m.in. następujące gatunki:
- Aster gawędka Aster amellus
- Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
- Dzwonek boloński Campanula bononensis
- Dzwonek syberyjski Campanula sibirica
- Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata
- Goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata.
Potrzebna ilość ziemi urodzajnej oraz nasiewu, jak również niezbędne czynności
agrotechniczne wynikną z zatwierdzonego projektu nasadzeń.
g) Refugia

pow.

ok. 1 000 m2

Stworzenie ostoi dla drobnych kręgowców i owadów (w szczególności motyli)
z reprezentacją roślin miododajnych i krzewów w postaci kęp.
2. Do infrastruktury towarzyszącej dla utrzymania i przywracania właściwego stanu
przyrodniczego na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie należy:
a)

Wykonanie ogrodzenia terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Wykonanie ogrodzenia terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie –
długości ok. 2400 m: ogrodzenie systemowe panelowe, fundamenty monolityczne
betonowe lub żelbetowe, cokoły i ściany monolityczne betonowe lub żelbetowe,
słupki metalowe ocynkowane wykończone w kolorze zielonym, przęsła panelowe
wysokości minimum 1,50 m przegięte co najmniej dwukrotnie, metalowe
ocynkowane, wykończone w kolorze zielonym. Istniejące ogrodzenie ogrodu
Botanicznego do demontażu.

b)

Wykonanie wejścia głównego oraz 3 bram bocznych.
Wejście główne, składające się z bramy wjazdowej i furtki wykonać w nawiązaniu
do wejścia głównego istniejącego ogrodzenia Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie (działka nr 486/38), oraz 3 bramy
boczne z furtkami systemowymi, rozwieralnymi, ręcznie otwieranymi,
o szerokości bramy minimum 3,5m + furtka z elementów systemowych stalowych
ocynkowanych wykończonych w kolorze zielonym. Bramy i furtki z zamkami
patentowymi, z możliwością blokowania otwartych skrzydeł bram.
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Zdjęcie wejścia głównego do CEPiE:

c)

Wykonanie ścieżek edukacyjnych:
 łącznika do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
przy ul. Sosnowej 5, o łącznej powierzchni ok. 8 000 m2,
wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej
przy zakończeniu ścieżki edukacyjnej wraz z oznakowaniem.
 ścieżek wewnętrznych służących do komunikacji wewnętrznej
o powierzchni ok. 6 500 m2 w tym ok. 500 m2 alejek o nawierzchni
z kostki betonowej lub kamiennej (w tym ok. 100m2 przy bramie głównego
wejścia z kostki betonowej) oraz ścieżka drewniana na palach
o pow. ok. 900 m2.
Nawierzchnie ścieżek edukacyjnych w kolekcjach zaprojektować tak, aby ich trasa
przebiegała w sposób jak najlepiej umożliwiający zapoznanie się z roślinami,
meandrując pomiędzy nimi, a także umożliwiający wyeksponowanie cieku
wodnego z rosnącymi w pobliżu drzewami, krzewami i kwiatami. Nawierzchnie
te powinny być wykonane jako gruntowe, spacerowe. Wyklucza się nawierzchnie
sztuczne, preferowane naturalne – w miejscach podmokłych utwardzone lokalnymi
materiałami (np. piaskowiec, wapień, drewno), ścieżka drewniana na palach.
Przebieg ścieżek dostosować do głównych osi widokowych obszaru Ogrodu
Botanicznego.
W miejscach charakterystycznych, tj. np. skrzyżowań ścieżek, zmian kierunku
zwiedzania lub dojść do terenowych pracowni i punktów widokowych,
na poboczach alejek w celu trwałego ich oznaczenia w terenie ustawić/wkopać
kamienie polne/skalne wystające ponad poziom alejek min. 30cm,
w rozstawie ok. 50cm na długości ok. 5m z iluminacją świetlną. Zachować
poprzeczny spadek umożliwiający odprowadzenie wód opadowych. Dopuszcza się
zastosowanie zróżnicowanej nawierzchni w zależności od charakteru ogrodów
szukając rozwiązań ścieżek utwardzonych kamieniami polnymi.
Ciąg komunikacyjny pieszo-rowerowy - łącznik z Sośnią Górą (CEPiE) jako nawierzchnia gruntowa nieutwardzona, wykonana z uwzględnieniem
mechanicznego usunięcia nierówności wierzchniej warstwy z wycinką / przycinką
drzew i krzewów. Ścieżka edukacyjna łącząca bramę boczną nr 3 z punktami
widokowymi usytuowana jest na krawędzi nieczynnego kamieniołomu
oraz przy istniejących piecach wapienniczych, ma być wykonana udostępniając
zwiedzającym w sposób bezpieczny (patrz ppkt e) zapoznanie się
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z najciekawszymi formami naturalnej bioróżnorodności. W związku z powyższym
należy wykonać barierki wzdłuż krawędzi kamieniołomu, a także wokół pieców
wapienniczych, a wnętrza dawniejszych piecy wapienniczych zabezpieczyć (patrz
ppkt e oraz ppkt f). Zamontować budki lęgowe dla nietoperzy. Przy wapiennikach
i wyrobisku postawić tablice informacyjne o technologii uzyskiwania wapna
od momentu pozyskania surowca w kamieniołomie po produkt końcowy.
d)

Wykonanie sieci nawadniającej wzdłuż ścieżek wewnętrznych Ogrodu
Botanicznego – rurociąg z rur PE typu TS, z hydrantami podziemnymi
ogrodowymi do podlewania roślinności, z obudową żeliwną, konstrukcyjnie
umożliwiającymi spust wody na okres zimy; hydranty przewidzieć w pobliżu
terenowych pracowni edukacyjnych; uwzględnić wyposażenie hydrantów w 4 kpl
węży dł. 50m do podlewania wraz z prądownicami - (dł. sieci ok. 1500m, oraz
hydranty ok. 7szt). Przewidzieć właściwe dla danych roślin nawadnianie
systemowe kolekcji z automatyką – system tryskaczowy i kropelkowy.
Punkty czerpania wody na terenie kolekcji: wodociąg nawadniający, czerpnia
ze stawów.
Wykonanie
komory
wodomierzowej
przy
drodze
dojazdowej
do nowoprojektowanego Ośrodka (droga objęta osobnym postępowaniem
przetargowym).
Komora wodomierzowa, zlokalizowana w odległości ok. 360m od ul. 15 Grudnia,
służy opomiarowaniu zużycia wody do podlewania roślin przez Śląski Ogród
Botaniczny. Zasilanie komory wodomierzowej przewidzieć z sieci wodociągowej
znajdującej się w ul. 15 Grudnia lub ul. Zamkowej. Zasilanie i komora
wodomierzowa – projekt i wykonawstwo jest objęte zakresem niniejszego
zamówienia.

e)

Zabezpieczenie stawów kolekcji roślin wodnych oraz zbiorników
retencyjnych - długości ok. 670 m, zabezpieczenie krawędzi wyrobiska
kamiennego oraz zabezpieczenie dostępu do piecy wapienniczych – długości
ok. 200 m.
Zabezpieczenie wykonać w postaci barierek o wysokości 1,10 m od poziomu
terenu, trwale związanych z gruntem wraz z oznakowaniem ich tablicami
ostrzegawczymi. Fundament betonowy, konstrukcja drewniana impregnowana,
stylem nawiązująca do wykonanych balustrad głównego budynku i wieży
widokowej na terenie CEPiE przy ul. Sosnowej 5 (zdjęcia poniżej).

f)

Wykonanie terenowych pracowni edukacyjnych - 4 sztuki
Pracownie edukacyjne wykonać w formie altany z miejscami siedzącymi
dla ok. 20-25 osób. Konstrukcja drewniana, wykonana z drewna krajowego (sosna
lub świerk), oparta na planie koła (sześciokąta) o średnicy ok. 5-8m, wzmocniona
słupem-filarem umieszczonym w środku altany. Wysokość średnia altany
ok. 3,50 m. Altana o ścianach ażurowych w postaci trejaży, służących jako
podpory dla porastających je roślin pnących. Altana powinna posiadać 3 wyjścia
na zewnątrz i podłogę z desek drewnianych.
Altany mogą być kryte gontem, blacho dachówką, bądź dachówką ceramiczną.
Altany z możliwością zamontowania i podłączenia oświetlenia oraz innych
urządzeń elektrycznych (dostęp do źródła energii zabudowany np. w zamykanej
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skrzynce).
g)

Wykonanie punktów widokowych - ekspozycji bioróżnorodności terenu Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - 2 punkty widokowe w konstrukcji
drewnianej, z drewna sosnowego lub świerkowego (dopuszcza się zastosowanie
stalowych wzmocnień), składające się z balustrad i podestu stylem nawiązując
do wykonanych balustrad głównego budynku i wieży widokowej na terenie CEPiE
przy ul. Sosnowej 5 (zdjęcia poniżej).
Powierzchnia podestu, na którym równocześnie może przebywać ok. 30 osób,
wyniesie ok. 50 m2.
W celu wykonania posadowienia w gruncie dokonać badania nośności gruntu wraz
z ewentualną stabilizacją gruntu.
Zdjęcia barierek na terenie CEPiE:

h)

Wykonanie dojścia do bramy głównego wejścia oraz zjazdu z ul. 15 Grudnia
(o pow. ok. 100m2) z jego odwodnieniem.
Wykonanie chodnika - dojścia do bramy głównego wejścia – z kostki betonowej
gr.6cm typu starobruk w kolorze „złota jesień”.
Zjazd wykonany na właściwej podbudowie z kruszywa, nawierzchnia z kostki
betonowej
gr. 8cm
typu
starobruk
w
kolorze
„złota
jesień”,
wykończenie/obrobienie wokół odwodnienia oraz ewentualnych włazów
do studzienek z kostki w kolorze granitu.

i)

Wykonanie sieci energetycznej i sieci oświetlenia
- Do pracowni terenowych, punktów widokowych, piecy wapienniczych,
projektowanego „strumienia wraz z wodospadem” doprowadzić zasilanie,
przy czym dla pracowni terenowych jak w ppkt f, a dla pozostałych obiektów
w postaci stojących słupków o wysokości ok. 1,0m koloru czarnego z wnękami
na gniazda wtykowe, zamykane na klucz, wandaloodporne, hermetyczne.
- Piece wapiennicze wyeksponować oświetleniem.
- Podświetlenie stawów (np. źródło światła zanurzone w wodzie itp.) oraz kolekcji
przy wejściu głównym lub najbardziej eksponowanych roślin (oświetlenie
zaprojektować tak, aby jak najmniej ingerowało w otoczenie).
- Podświetlenie ledowe w/przy kamieniach kierunkowych ścieżek edukacyjnych.
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j)

Wykonanie robót zabezpieczających i naprawczych konstrukcji pieców
wapienniczych zgodnie z opracowaną przez wykonawcę ekspertyzą
i dokumentacją techniczną wraz z umieszczeniem tablic ostrzegawczych.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
a) Wykonanie projektu kolekcji z planem nasadzeń poszczególnych kolekcji
wraz z uszczegółowieniem gatunków i ilości roślin oraz projektu infrastruktury towarzyszącej
– do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca w pierwszej kolejności przedkłada koncepcję projektu infrastruktury w terminie
do 2 tygodni od daty podpisania umowy, a następnie do 2 tygodni od jej zatwierdzenia przez
Zamawiającego przedkłada koncepcję kolekcji z planem nasadzeń. Zamawiający zatwierdza
lub opiniuje negatywnie poszczególne koncepcje w terminie do 2 tygodni od ich złożenia
u Zamawiającego. Wykonanie projektu kolekcji z planem nasadzeń oraz infrastruktury
towarzyszącej nastąpi w terminie do 11 tygodni od daty podpisania umowy. Zamawiający
zatwierdza lub opiniuje negatywnie przedłożony projekt w terminie do 1 tygodnia od jego
otrzymania, a Wykonawca niezwłocznie koryguje projekt. Ostateczny termin odbioru projektu
upływa w dniu 31.07.2012 r. Termin ten nie obejmuje wykonania projektu zjazdu z projektem
organizacji ruchu.
b) Tablice informacyjne (11 szt.) o wym. min. 1,0m x1,5m należy zaprojektować i wykonać
z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne, na stelażu wolnostojącym.
Projekt tablic musi uzyskać akceptację Zamawiającego i musi nawiązywać koncepcyjnie
i wizualnie do istniejących tablic w Ogrodzie Botanicznym przy ul. Sosnowej 5. Wykonawca
przedkłada projekt tablic w terminie 4 tygodni od dnia 29.06.2012 r. Zamawiający opiniuje
przedłożony projekt w terminie 2 tygodni od jego otrzymania nanosząc poprawki
i wprowadzając uwagi. Wykonawca w terminie 1 tygodni koryguje projekt. Ostateczny termin
sporządzenia projektu tablic upłynie 28.09.2012 r.
c) Wykonanie nasadzeń:






Zaprojektowanie i wykonanie wszystkich niezbędnych zabiegów agrotechnicznych
potrzebnych do uzyskania zamierzonego efektu w odniesieniu do każdej kolekcji;
materiał ma być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkółkarskiej;
materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych;
Rośliny powinny być oznakowane etykietą.
Parametry roślin
DRZEWA IGLASTE: Minimalna wymagana ilość przesadzeń dla drzew iglastych
w procesie szkółkowania – 2xp. Przedział wysokości drzew: średni, tj. zależnie
od gatunku od 100 cm do 180 cm włącznie. Przewodnik wykształcony od korzeni do pąka
szczytowego i równomiernie rozłożone pędy korony charakterystyczne dla gatunku.
Solitery, prosty pień. Zdrowy system korzeniowy, dobrze rozwinięty bez objawów
chorobowych. Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzoną nazwą gatunku
i odmiany, formą uprawy i ilością szkółkowań. Gatunki i wielkość do akceptacji
przez Zamawiającego.
15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

DRZEWA LIŚCIASTE: Minimalna wymagana ilość przesadzeń dla drzew liściastych
w procesie szkółkowania – 1xp. Przedział wysokości drzew: średni, tj. zależnie
od gatunku od 150 cm do 250 cm włącznie. Obwód pnia drzewa, mierzony na wys.
100 cm od poziomu gruntu w przedziale od 10-12 cm włącznie. Solitery, prosty pień
i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wykształcony od korzeni do pąka szczytowego
i równomiernie rozłożone pędy korony. Zdrowy system korzeniowy, dobrze rozwinięty
bez objawów chorobowych. Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę opatrzoną
nazwą gatunku i odmiany, formą uprawy i ilością szkółkowań. Gatunki i wielkość
do akceptacji przez Zamawiającego.
KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE: Sadzonki mają być dostarczone w pojemnikach
minimum C2 lub C3. Gatunki i wielkość do akceptacji przez Zamawiającego.
BYLINY: Zaleca się aby sadzonki mają być dostarczone w pojemnikach minimum P9
lub P11 lub P13. Gatunki i wielkość do akceptacji przez Zamawiającego.
d) Termin wykonania zamówienia upłynie dnia 28.06.2013 r. Data ta jest tożsama z zakończeniem
odbioru końcowego.
e) Wykonanie w ramach gwarancji rocznej pielęgnacji obejmującej następujące zabiegi:
 podlewanie /opłaty za wodę do celów podlewania pokrywa Zamawiający/
 odchwaszczanie
 koszenie
 nawożenie
 wykonywanie koniecznych oprysków
 wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin, zniszczonych palików i wiązadeł
 przycinanie
 zabezpieczenie roślin przed mrozem, dziką zwierzyną
 inne służące zachowaniu trwałości i prawidłowego rozwoju roślin.
Gwarancja obejmuje tylko te okoliczności, które można przypisać złej jakości roślin
w momencie dostawy oraz nieprawidłowemu sposobowi ich sadzenia i pielęgnacji.
f) Kary
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu zamówienia,
w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów, o których mowa
w ppkt a) oraz karę umowną za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 10.000,00 zł
za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu, o którym mowa w ppkt d). Zamawiający zawiesi
egzekucje należności z tytułu naliczonych kar za opóźnienie od terminów, o których mowa ppkt
a) do upływu terminu, o którym mowa w ppkt d). O ile Wykonawca zrealizuje zamówienie
w terminie, o którym mowa w ppkt d) Zamawiający anuluje kary naliczone z tytułu
nie dotrzymania terminów, o których mowa w ppkt a). W przypadku gdy Wykonawca popadnie
w opóźnienie również w odniesieniu do terminu odbioru końcowego Zamawiający rozpocznie
egzekucję kar naliczonych uprzednio, jak i kary za opóźnienie w dotrzymaniu terminu, o którym
mowa w ppkt d). Należność z powyższego tytułu Zamawiający potrąci z faktury, wystawiowej
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z faktury
lub z zabezpieczenia należytego wykonania ustala się, że zapłata nastąpi z przelewem na konto
Zamawiającego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę naliczenia.
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2.1. Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy należy wygrodzić z terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego – dopuszcza się
etapowanie. Teren po zakończeniu prac musi zostać uporządkowany.
Teren należy oczyścić z gruzu i innych nawiezionych odpadów uwzględniając ich utylizację.
Należy przyciąć konary drzew oraz usunąć krzewy i drzewa kolidujące z planowaną inwestycją
(koszt opłat za decyzje o wycince drzew i krzewów poniesie Zamawiający).
2.2. Architektura, konstrukcja, instalacje i wykończenia
Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia odnośnie
architektury, konstrukcji, instalacji i wykończeń opisano wyżej, z uwagą, że architektura
elementów inwestycji powinna komponować się z istniejącym krajobrazem. Roboty
ingerujące w teren należy ograniczyć do niezbędnego minimum wykorzystując naturalne
ukształtowanie terenu.
2.3. Zagospodarowanie terenu
Elementy zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wykonać w nawiązaniu do propozycji
znajdującej się w załącznikach do programu funkcjonalno-użytkowego.
Teren objęty inwestycją zagospodarować elementami małej architektury, tj: ławki (ok. 20 szt),
kosze (ok. 20szt), pojemniki na odchody psów (ok. 10szt), domki dla ptaków (ok. 5szt), domek
lęgowy dla nietoperzy (ok. 1 szt).
2.4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
i wskaźników ekonomicznych
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość
wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego.
2.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
2.5.1. Warunki gwarancji
Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.
Termin gwarancji liczony jest od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia
przez Zamawiającego przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony.
2.5.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
a) Przekazanie placu budowy
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego
lokalizacją obiektu i terenu do zagospodarowania.
Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd od drogi powiatowej
ul. 15 Grudnia. Wymagane jest utrzymanie w czystości wyjazdu z terenu budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności w zakresie:
 organizacji robót budowlanych,
 zabezpieczenia interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz,
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które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zamawiającego
i gestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym zlokalizowanych na terenie budowy.
 ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonania robót wykończeniowych wykonawca będzie utrzymywać teren budowy
i wykopy w stanie bez wody stojącej (za wyjątkiem stawów), podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się
do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz,
warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności
i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.


warunków bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz wymagane środki ochrony
indywidualnej personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone
w cenę umowną i nie podlegają odrębnej zapłacie.
Kierownik budowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu (przed rozpoczęciem
budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”. „Plan bioz”
należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126), uwzględniając również
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego
pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące)
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania.
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową
Wykonawca jest zobowiązany do:
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy w trakcie trwania
budowy
- przestrzegania warunków zgodnie z wymogami tymczasowej organizacji ruchu
drogowego.
 zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres, urządzenia lub ich elementy będą przechowywane zgodnie
z instrukcją producenta/dostawcy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony cenę umowną.
Wykonawca jest zobowiązany do: przedstawienia zamawiającemu harmonogramu robót,
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu
budowy, uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia, utrzymania porządku na placu budowy,
właściwego zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów
budowlanych.
 zabezpieczenia jezdni drogi powiatowej od następstw związanych z budową.
b) Wyroby budowlane
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadają wymagane parametry.
Do zabudowy należy użyć tylko te wyroby, urządzenia i materiały budowlane, które:
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wyroby budowlane
wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba
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danych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.
Wszędzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały i urządzenia,
z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia,
norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie
materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego
urządzenie lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim
winny towarzyszyć wszystkie niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie
z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami
technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).
W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej
i STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, przedstawienia
do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian
decyzji, uzgodnień i pozwoleń.
Powyższe nie dotyczy nazw gatunków roślin.
c) Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót (zarówno podczas
transportu, jak również załadunku i wyładunku oraz podczas prowadzenia prac). Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące
zachowania
warunków
umowy
zostaną
przez
Zamawiającego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
d) Wymagania dotyczące środków transportu
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
e) Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca
ma każdorazowo udostępnić przedmiot zamówienia do kontroli Zamawiającego. Kontroli
Zamawiającego będą w szczególności poddane:
 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem
wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, w aspekcie zgodności
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i zatwierdzonej
koncepcji;
 stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, zgodnie
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i zatwierdzonej
koncepcji;
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wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton
konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. zgodnie z programem
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy i zatwierdzonej koncepcji;
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy
obiektu - w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami
budowy,
 jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych,
 prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
 poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność
(próby ciśnieniowe) w instalacjach/sieciach.
Obiekt oraz wszystkie urządzenia podczas odbioru muszą pracować i osiągać parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją oraz zgodnie z umową.
Wszelkie działania Wykonawcy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.
W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie
koordynatora oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej
wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
 odbiór częściowy
Należy określić ewentualne odbiory częściowe. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości
i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy). Podział budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.
 odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiającego – w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy –
sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszenia wad i usterek do usunięcia
przez wykonawcę.
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 odbiór ostateczny tj. przed upływem okresu gwarancji
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiory dokonane przez inspektorów nadzoru nie ograniczają prac komisji odbiorowej.
f) Warunki płatności

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Wykonawca będzie
zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót
tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp.
Również koszty związane z placem budowy dostawą mediów związanych z prowadzoną budową
oraz ubezpieczenie budowy należą w całości do Wykonawcy.
Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego fakturowanie przejściowe na podstawie częściowego
odbioru robót budowlanych, lecz nie więcej niż do kwoty 60% ryczałtowego wynagrodzenia.
Podstawą wystawienia faktury końcowej tj. 40% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia
stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy, dokumentacji
powykonawczej wraz z uzyskaniem efektu końcowego zgodnego z wymaganiami opisanymi
w programie funkcjonalno-użytkowym.
Harmonogram realizacyjny ma być tak skonstruowany, a prace i czynności tak wykonane,
aby uzyskać właściwy efekt zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, w tym efekt
wizualny.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wg odrębnych przepisów
1.1 Określenie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
Zamawiający, oświadcza, że działka budowlana, na którym zlokalizowane zostanie Śląski
Ogród Botaniczny w Mikołowie jest własnością Gminy Mikołów, potwierdzone prawem
dysponowania terenu do celów budowlanych.
W planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
Mikołowa Nr XXXI/401/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 sierpnia 2000 roku
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 39 poz.568 z dn.20.10.2000) w sprawie: zmiany fragmentów
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenów
położonych w Mikołowie- Mokrem z przeznaczeniem ich na tereny o charakterze Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego oraz Ogród Botaniczny
określony jest jako:
b1 RO – ogród botaniczny.
Teren plantacji ogrodów skalnych w dawnych wyrobiskach
wapienia z niezbędnymi obiektami do eksplozji i obsługi,
oraz usług gastronomii i handlu dla zwiedzających /w tym
parkingi /
b2 RO+ ZK – ogród botaniczny
Teren uroczyska Góra Fiołkowa z otuliną, w postaci zadrzewień
uzupełniających, w tym niezbędne obiekty do obsługi
i zwiedzania
b12 RO+ZK+U – ogród botaniczny park krajobrazowy
Teren otuliny uroczyska Fiołkowa Góra, uzupełniające
zadrzewienia oraz zewnętrzny zespół usług gastronomicznohandlowych z parkingami dla zwiedzających.
b13 RO+ZK - ogród botaniczny, park krajobrazowy
Teren arboretum i otuliny uroczyska Fiołkowa Góra. Adaptacja.
c3 RO+RP+ZK - ogród botaniczny park krajobrazowy
b6 RO+K – ul. Sosnowa w ogrodzie Botanicznym
Adaptacja istniejącej ulicy obsadzonej szpalerem starodrzewu
Docelowo: wewnętrzna aleja parku krajobrazowego, ogrodu
botanicznego o charakterze pieszo-jezdnym
b8 RO+KU - ekspozycja ogrodu botanicznego
Teren
ekspozycji
tematycznej
ogrodu
botanicznego
z niezbędnymi usługami dla zwiedzających, w tym parkingi.
Ruch z utrudnieniami dla dużej prędkości, z zachowaniem
płynności.
b9 RO+KU - obsługa zwiedzających ogród botanicznych
teren obsługi zwiedzających z usługami gastronomii, handlu,
informacji turystycznej i parkingami
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2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, póz. 690
z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
Ponadto, zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować przepisy wynikające z ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, póz. 117.)
Przepisy dotyczące ogrodów botanicznych – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1022 z późniejszymi zmianami) i decyzja Ministra
Środowiska z dnia 1 lutego 2006 r. o zezwalająca na prowadzenie działalności ogrodu
botanicznego w Mikołowie-Mokrem.
Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, póz. 1133) i uzyska
dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decyzję zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa Budowlanego niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez
Zamawiającego
rozwiązań
projektowych,
funkcjonalnych,
materiałowych
i technologicznych zawartych w projekcie budowlanym – wykonawczym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
budowy, dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych
oraz przepisach obowiązujących.
Do zakresu zobowiązań Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi
opracowaniem m. in.:
a) Projektów wykonawczych i harmonogramu realizacji zadania, projektów wykonawczych,
stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający wymaga również przedłożenia
do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności
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z ustaleniami programu, funkcjonalno-użytkowego i umowy. Ponadto wykonawca powinien
zapewnić wykonanie:
 harmonogramu realizacji inwestycji,
 projektu zagospodarowania placu budowy,
 projektu organizacji robót,
 informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
b) Po zakończonej inwestycji przedłoży Zamawiającemu Operat Kolaudacyjny, w którym
to oprócz wszystkich kart gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej, atestów
wbudowanych materiałów, wyników badań wytrzymałościowych, kart studzienek
lub innych dokumentów potwierdzających wbudowane materiały, będzie się znajdowała
mapa zasadnicza z naniesionymi obiektami wraz z potwierdzeniem jej naniesienia
w zasobach Powiatowego Ośrodka Geodezyjno - Kartograficznego w Mikołowie.
Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować m.in.:














oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu
do należytego tanu i porządku terenu budowy,
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany,
projekt wykonawczy) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania
robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
wynik badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości,
właściwe aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty itp.
protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
i programem zapewnienia jakości,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
dokument gwarancyjny.

ZAŁĄCZNIK:
1. Propozycja lokalizacji projektowanych elementów zamówienia rys. K-1
2. Lokalizacja projektowanych elementów zamówienia część ogrodzona rys. K-2
3. Orientacyjne położenie wodociągu rys. K-3
4. Stan istniejący – dokumentacja fotograficzna
5. Przykładowe aranżacje
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NAZWA PROJEKTU:

Zaprojektowanie i budowa „Przywracania i utrzymania
w³aœciwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie
Œl¹skiego Ogrodu Botanicznego” w Miko³owie wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
INWESTOR:

Gmina Miko³ów
FAZA PROJEKTU:

Projekt koncepcyjny
RYSUNEK:

Lokalizacja projektowanych elementów zamówienia

£¹cznik do Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej
o powierzchni 8 000 m2

AUTOR:

Jerzy Adamik, Wojciech Piku³a
DATA:

SKALA:

26.01.2012

B

K1

100m

Niniejsze opracowanie jest integraln¹ czêœci¹ Programu funkcjonalno - u¿ytkowego
ww. Zamówienia i powinno byæ rozpatrywane ³¹cznie. Przedstawione w opracowaniu
graficznym granice kolekcji i ogrodzenia wraz z lokalizacj¹ wejœcia g³ównego i bram
bocznych oraz przebieg œcie¿ek s¹ orientacyjne i powinny stanowiæ podstawê do
opracowania koncepcji szczegó³owych. Dopuszcza siê zmiany w szczegó³owym
planie przebiegu poszczególnych œcie¿ek oraz granic Ogrodów po konsultacji
z Zamawiaj¹cym.
* Wejœcie g³ówne i ogrodzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej nie jest czeœci¹
Projektu

Punkt widokowy nr 1 i 2
konstrukcja drewniana
z drewna sosnowego(œwierkowego),
z³o¿onego z balustrad i podestu

ISTNIEJ¥CE wejœcie g³ówne
Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej
stanowi¹ce WZÓR dla Inwestycji*

RYS.NR:

15
Wapiennik

Potencjalne miejsce lokalizacji
terenowa pracownia edukacyjna nr 4
wykonana w formie altany
z miejscami siedz¹cymi dla 20 osób

Potencjalne miejsce lokalizacji
terenowa pracownia edukacyjna nr 1
wykonana w formie altany
z miejscami siedz¹cymi dla 20 osób

Brama boczna nr 3
wykonana z elementów systemowych,
stalowych powlekanych w kolorze zielonym

ISTNIEJ¥CE ogrodzenie
Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej
stanowi¹ce WZÓR dla Inwestycji*

Oœrodek Edukacji
Ekologicznej Dzieci

Wapiennik
Ogrodzenie
wykonane z elementów systemowych,
stalowych,powlekanych w kolorze zielonym

Potencjalne miejsce lokalizacji
terenowa pracownia edukacyjna nr 2
wykonana w formie altany
z miejscami siedz¹cymi dla 20 osób

Wejœcie g³ówne
nawi¹zuj¹ce do wejœcia g³ównego
na nowo wykonanym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej

A
Zabezpieczenie stawów
w postaci barierki na fundamencie
betonowym konstrukcja drewniana
impregnowana o d³ugoœci 670 m

1
Brama boczna nr 2
wykonana z elementów systemowych,
stalowych powlekanych w kolorze zielonym

6 8
5

Ogród Roœlin Wodnych
granica kolekcji

4 3 2

6
12
11

13

9
7
10

14

Ogród Kwiatowy
granica kolekcji

Orientacyjne po³o¿enie œcie¿ek wewnêtrznych
s³u¿¹ce do komunikacji wewnêtrznej
2
o powierzchni 6 500 m

Ogród Tarasowy
granica kolekcji
Refugia
granice kolekcji

£¹ka Kwietna
granica

Potencjalne miejsce lokalizacji
terenowa pracownia
edukacyjna nr 3
wykonana w formie altany
z miejscami siedz¹cymi
dla 20 osób

Brama boczna nr 1
wykonana z elementów systemowych,
stalowych powlekanych w kolorze zielonym
Ogród Traw Ozdobnych
granica kolekcji

NAZWA PROJEKTU:

Punkt widokowy nr 1 i 2
konstrukcja drewniana, z drewna sosnowego
(œwierkowego), z³o¿onego z balustrad i podestu

B

Zaprojektowanie i budowa „Przywracania i utrzymania
w³aœciwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie
Œl¹skiego Ogrodu Botanicznego” w Miko³owie wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹

15

Wapiennik

INWESTOR:

Gmina Miko³ów
FAZA PROJEKTU:

Projekt koncepcyjny
RYSUNEK:

Lokalizacja projektowanych elementów zamówienia
czêœæ ogrodzona
AUTOR:

Potencjalne miejsce lokalizacji
terenowej pracowni edukacyjnej nr 1
wykonana w formie altany
z miejscami siedz¹cymi dla 20 osób

brama boczna nr 3
wykonana z elementów
systemowych,
stalowych powlekanych
w kolorze zielonym

Jerzy Adamik, Wojciech Piku³a
DATA:

SKALA:

26.01.2012

RYS.NR:

50m

K2

Niniejsze opracowanie jest integraln¹ czêœci¹ Programu funkcjonalno - u¿ytkowego
ww. Zamówienia i powinno byæ rozpatrywane ³¹cznie. Przedstawione w opracowaniu
graficznym granice kolekcji i ogrodzenia wraz z lokalizacj¹ wejœcia g³ównego i bram
bocznych oraz przebieg œcie¿ek s¹ orientacyjne i powinny stanowiæ podstawê do
opracowania koncepcji szczegó³owych. Dopuszcza siê zmiany w szczegó³owym
planie przebiegu poszczególnych œcie¿ek oraz granic Ogrodów po konsultacji
z Zamawiaj¹cym.

Oœrodek Edukacji
Ekologicznej Dzieci

Wapiennik

Ogrodzenie
wykonane z elementów systemowych,
stalowych,powlekanych w kolorze zielonym
Potencjalne miejsce lokalizacji
terenowej pracowni edukacyjnej nr 2
wykonana w formie altany
z miejscami siedz¹cymi dla 20 osób

A
Zabezpieczenie stawów
w postaci barierki na fundamencie betonowym
konstrukcja drewniana impregnowana
o d³ugoœci 670 m

Wejœcie g³ówne
nawi¹zuj¹ce do wejœcia g³ównego
na nowo wykonanym
Centrum Edukacji Przyrodniczej
i Ekologicznej

Ogród Roœlin Wodnych
granica kolekcji

1
Brama boczna nr 2
wykonana z elementów systemowych,
stalowych powlekanych w kolorze zielonym

6 8
5

4 3 2

6
12
11

13

Orientacyjne po³o¿enie
œcie¿ek wewnêtrznych
(ZAPROJEKTOWAÆ)
s³u¿¹ce do komunikacji wewnêtrznej
o powierzchni 6 500 m2

9

14

7
10

Potencjalne miejsce lokalizacji
terenowej pracowni edukacyjnej nr 3
wykonana w formie altany
z miejscami siedz¹cymi dla 20 osób

£¹ka Kwietna
granica
Ogród Tarasowy
granica kolekcji
Ogród Traw Ozdobnych
granica kolekcji
Refugia
granice kolekcji

Ogród Kwiatowy
granica kolekcji

Brama boczna nr 1
wykonana z elementów systemowych,
stalowych powlekanych w kolorze zielonym

NAZWA PROJEKTU:

Zaprojektowanie i budowa „Przywracania i utrzymania
w³aœciwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie
Œl¹skiego Ogrodu Botanicznego” w Miko³owie wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
INWESTOR:

Gmina Miko³ów
FAZA PROJEKTU:

Projekt koncepcyjny
RYSUNEK:

Orientacyjne po³o¿enie wodoci¹gu.
Wodoci¹g nale¿y zaprojektowaæ wzd³u¿ planowanych
œcie¿ek nie koliduj¹c z kolekcjami
AUTOR:

Jerzy Adamik, Wojciech Piku³a
DATA:

SKALA:

26.01.2012

RYS.NR:

50m

K3

90

Niniejsze opracowanie jest integraln¹ czêœci¹ Programu funkcjonalno - u¿ytkowego
ww. Zamówienia i powinno byæ rozpatrywane ³¹cznie. Przedstawione w opracowaniu
graficznym granice kolekcji i ogrodzenia wraz z lokalizacj¹ wejœcia g³ównego i bram
bocznych oraz przebieg œcie¿ek s¹ orientacyjne i powinny stanowiæ podstawê do
opracowania koncepcji szczegó³owych. Dopuszcza siê zmiany w szczegó³owym
planie przebiegu poszczególnych œcie¿ek oraz granic Ogrodów po konsultacji
z Zamawiaj¹cym.
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KOMORA WODOM.
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PRZYKŁADOWE ARANŻACJE
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