
 

                                                                                                                                             
 
 

Bolków dnia, 26 lipca 2021 r. 

ID.271.18.2021 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

GMINA BOLKÓW, 

ul. Rynek 1, 59-420 Bolków 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 

równowartości 130.000,00 zł na USŁUGI pn.: „Ścieżka Kasztelana  z tarasami widokowymi” 

– dokumentacja projektowa  

realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy 

Bolków poprzez budowę szlaku pieszego wokół zamku Bolków”, dofinansowanego z RFIL. 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją 
oraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. 
W swym zakresie dokumentacja ma obejmować budowę ścieżki spacerowej prowadzącej 

wzdłuż murów zamku przez polanę znajdującą się pod jego murami, a następnie wzdłuż muru 

miejskiego w kierunku Rynku w Bolkowie oraz zagospodarowanie terenu ww. polany będącej 

częścią działki numer 320/19.  W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi także 

zagospodarowanie fragmentu terenu znajdującego się przed wejściem na „Ścieżkę 

Kasztelana” tuż przy bramie wejściowej do Zamku. 

a. Dokumentacja projektowa winna zostać przygotowana w oparciu o przedstawione w 

pkt. 3 założenia koncepcyjne Zamawiającego.  

b. Wykonawca przed opracowaniem projektu budowlanego zobowiązany jest wykonać i 
uzgodnić z Zamawiającym koncepcję zagospodarowania terenu.  

c. Koncepcja winna uzyskać status zatwierdzonej pisemnie przez Zamawiającego. Po 
akceptacji koncepcji projektant może przystąpić do prac projektowych. 

d. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy aktualny wypis i wyrys z MPZP. 
 

2. Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia powinna obejmować 
w szczególności:  
 

a. sporządzenie mapy do celów projektowych,  

b. sporządzenie wniosku o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej od 

Tauron Dystrybucja S.A. 

c. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego obejmującą PZT wraz z instalacjami: elektryczną oświetlenia ścieżki oraz 



 

                                                                                                                                             
 
 

monitoringu wizyjnego – w 5 kompletach + 1 komplet w formie elektronicznej na płycie 

CD lub DVD – pliki w formacie .pdf,  

d. sporządzenie kosztorysów inwestorskich – 2 komplety w formie papierowej + 1 

komplet w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – pliki w formacie .pdf i .ath 

e. sporządzenie przedmiarów robót – 2 komplety w formie papierowej + 1 komplet w 

formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – pliki w formacie .pdf i .ath 

f. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 

komplety w formie papierowej + 1 komplet w formie elektronicznej na płycie CD lub 

DVD – pliki w formacie .pdf, 

g. sporządzenie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 

kompletów w formie papierowej + 1 kompletu w formie elektronicznej na płycie CD 

lub DVD – pliki w formacie .pdf, 

h. uzyskanie wszystkich wynikających z przepisów opinii i uzgodnień w tym zgody 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Legnicy,  

i. złożenie do Starosty Jaworskiego kompletnego wniosku i uzyskanie pozwolenia na 

budowę dla robót budowlanych, dla których uzyskanie pozwolenia jest wymagane 

lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu Organu przy zgłoszeniu robót budowlanych.  

 

UWAGA: W przypadku gdy wniosek o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót będzie 

składany do Starosty po 19 września 2021 r. dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia 

winna być dostosowana do znowelizowanych przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

 

3. Założenia projektowe: 

Koncepcja zagospodarowania, jak i sam projekt obejmują część terenu działki o numerze 

320/19 oraz pięciometrowy pas wskazany przez Zamawiającego, usytuowany między murem 

miejskim, a prywatnymi działkami, na odcinku od polany pod zamkiem do ul. Farbiarskiej, 

budynek nr 9. Założeniem Zamawiającego jest pokazanie walorów krajobrazowych i 

turystycznych „perełki” Bolkowa jaką jest Zamek i otaczająca go okolica. Założeniem 

projektowym jest takie zagospodarowanie przedmiotowego terenu, które w jak największym 

stopniu umożliwi korzystanie z tarasów widokowych wszystkim zainteresowanym osobom, 

również z niepełnosprawnościami, a także zachęci do spaceru przez starówkę Bolkowa, a 

następnie i inne atrakcje jakie ma do zaprezentowania gmina. 

 

Założenia projektowe winny obejmować następujące elementy: 

3.1.  Zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do Zamku.  

W dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją należy przewidzieć zagospodarowanie 

terenu znajdującego się po prawej i lewej stronie od bramy zamku w kierunku placu 

parkingowego przy ul. Bolka. 



 

                                                                                                                                             
 
 

3.2. Dostosowanie / przebudowę ścieżki  wytyczonej wzdłuż murów zamku z centralnym 

punktem usytuowanym na polanie pod zamkiem. 

Założeniem Zamawiającego jest zaprojektowanie ścieżki prowadzącej od głównej bramy 

wejściowej do zamku poprzez tarasy widokowe, a następnie wzdłuż muru zamku i muru 

miejskiego w kierunku ul. Farbiarskiej, z wyjściem za budynkiem nr 9. 

Cała ścieżka winna być z 2 stron zamknięta stylizowanymi, kutymi bramami dającymi 

możliwość zamykania deptaka i tarasów widokowych na okres zimowy.  

Na całej długości ścieżki i deptaka Wykonawca powinien zaplanować użycie naturalnych 

materiałów (kamień, metal, drewno itp.), wykorzystanie naturalnej rzeźby terenu oraz 

mocowania elementów na stalowych konstrukcjach.  

Projektowana ścieżka w swojej początkowej części, powyżej polany, na której mają powstać 

tarasy widokowe winna mieć formę deptaka z platformami i poręczą. Mur zamku nie może 

pozostawać w bezpośrednim kontakcie z deptakiem. Projekt części ścieżki – nazwanej 

deptakiem ma uwzględniać rozmieszczenie oświetlenia parkowego i niezbędną wycinkę / 

pielęgnację drzew. 

Wykonawca na etapie przygotowywania koncepcji powinien zaproponować dwa warianty 

zejścia / obejścia do tarasów widokowych. Pierwszy wariant miałby obejmować przejście przez 

portal w murze, który należy odbudować. Drugi, łagodne obejście pomiędzy murem 

zamkowym,  a dawnym murem miejskim.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najbardziej optymalnej wersji. 

Na skarpie / polanie pod murami zamku od strony Starówki winna zostać zaprojektowana 

ścieżka przecinająca tarasy, pozwalająca na spacer także osobom z niepełnosprawnościami.  

Projektowane na ścieżce i deptaku podesty, mostki itp. udogodnienia w pokonywaniu 

nierówności trasy powinny być mocowane na stalowych konstrukcjach.  

Założenia obejmują także zabezpieczanie murów przy zejściu do ul. Farbiarskiej. 

Na etapie projektu należy także przewidzieć wyburzenie wszystkich nielegalnych budowli 

przyległych do muru miejskiego – przywrócenie do stanu pierwotnego.  

Odcinek ścieżki, planowany poniżej trasów widokowych i skierowany do wyjścia przy              

ul. Farbiarskiej winien być szerokości 5m.  Na odcinku o szerokości 1m licząc od muru 

miejskiego powinny znaleźć się niskie nasadzenia ozdobnej, nie kwitnącej zieleni 

(dopuszczalna kłująca), stanowiącej strefę bezpieczeństwa. Następnie należy zaprojektować 

około 1,80m drogi, stanowiącej podjazd dla pojazdów służb. Należy przewidzieć 1,2m 

chodnika dla pieszych wraz ze schodami terenowymi, wyłożonego kostką granitową ze 

stopniem z bloku granitowego. Chodnik powinien być ograniczony co najmniej z jednej strony 

poręczą wykonaną z naturalnych materiałów (drewno, sznur, metal itp.) osadzonych na 

konstrukcji stalowej.  Symetrycznie, pięciometrowy pas przeznaczony na drogę podjazdową i 

chodnik dla pieszych powinien zamykać 1m pas zieleni – może być powieleniem nasadzeń 

projektowanych bezpośrednio pod murem miejskim. Wykonawca winien zaproponować 



 

                                                                                                                                             
 
 

sposób oddzielenia ścieżki na całej długości między tarasami a ul. Farbiarską od części 

prywatnych terenów mieszkańców oraz osłonięcie subtelnym ogrodzeniem miejsc 

prywatnych,  negatywnie wpływających na estetykę teren (niewyremontowane komórki, 

budynki po byłej garbarni).  

 

3.3.  Przebudowę polany pod zamkiem na tarasy widokowe.  

Wykonawca powinien zaprojektować  jednometrowy pas z zielenią oddzielający mury zamku 

oraz granice prywatnych posesji.  

Koncepcja zakłada zaprojektowanie jednometrowego pasa wyższej i niższej zieleni, 

biegnącego wzdłuż mur zamku oraz granic posesji prywatnych – oddzielającego zamek i 

posiadłości mieszkańców od centralnej części inwestycji tj. tarasów widokowych.   

Przebudowa polany mieszczącej się pod murami zamku winna polegać na uwydatnieniu 

wyróżniających się poziomów, wyeksponowaniu naturalnego ukształtowania terenu (odkryciu 

skały), dokonaniu nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni,  wytyczenia ścieżki / ścieżek 

spacerowych, zaprojektowanie małej zabudowy o lekkiej formie: 1 kuta pergola / altana na 

około 4 osoby z możliwością obsadzenia roślinami, kosze na śmieci, kilka ławek / siedzisk 

umiejscowionych w miarę możliwości w zacienionych punktach. Na terenie należy przewidzieć 

wycinkę, przecinkę zieleni w niezbędnym zakresie, montaż monitoringu, oświetlenia niskiego 

i wysokiego parkowego. Na terenie nowo projektowanych tarasów należy przewidzieć miejsce 

na  6 stylizowanych tablic informacyjnych. 

3.4.  Wyznaczenie punktów z niskim i wysokim oświetleniem parkowym.  

Oświetlenie planowane na całej długości ścieżki z uwzględnieniem części w formie deptaka 

oraz na tarasach widokowych. 

3.5. Monitoring wizyjny – tylko na tarasach widokowych. 

3.6. Projektant powinien przewidzieć wymianę lub wzmocnienie 2 drewnianych słupów 

elektrycznych osadzonych na terenie polany pod zamkiem.  

Nowo projektowany teren musi posiadać podłączenia do prądu, monitoringu wizyjnego, które 

winno być przedmiotem niniejszej dokumentacji.  

3.7.  Wszelkie decyzje  czy uzgodnienia wyboru rozwiązań będą konsultowane z Zamawiającym 

na bieżąco. Obowiązuje forma pisemna zatwierdzania ustaleń. 

3.8. Projekt wymaga wykonywanych na bieżąco uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

3.9.  Zamawiający dopuszcza zmianę wyżej opisanych założeń projektowych, jeśli wynikać to 

będzie z przepisów prawa lub uzgodnień. 

 

 



 

                                                                                                                                             
 
 

4. Miejsce inwestycji:  

Fragment działki numer 320/19 w tym pięciometrowy pas od muru miejskiego do prywatnych 

działek usytuowany na odcinku od polany pod zamkiem do ul. Farbiarskiej, budynek nr 9 w 

Bolkowie. 

 

5. Termin realizacji zamówienia:  

5.1. Termin wykonania koncepcji: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

5.2. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o 

pozwoleniu na budowę lub zaświadczeniem o braku sprzeciwu Organu:  do 120 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

 

6. Wymagania dla oferentów: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą / osobami posiadającymi 

uprawnienia budowlane do projektowania w następujących branżach: 

6.1.  konstrukcyjno - budowlana bez ograniczeń, 

6.2.  aranżacja zieleni terenów publicznych / architektura krajobrazu, 

6.3.  elektryczna. 

Projektant musi posiadać doświadczenie w aranżacji inwestycji zbliżonych do przedmiotowej, 

i udokumentowane minimum 2 zrealizowane dokumentacje projektowe na zadania związane 

z zagospodarowaniem terenów publicznych, w tym jeden projekt powinien zawierać elementy 

architektury krajobrazu. 

Do oferty należy załączyć oświadczenia, poświadczenia lub referencje potwierdzające 

wymagane doświadczenie. 

Cena ofertowa brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

w tym koszty dojazdów, koszty niezbędnych uzgodnień czy pozwoleń. 

 

7. Kryterium oceny ofert:  

cena – 100%,  

 

8. Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę zakupową tj. 

https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow Gminy Bolków, oferty złożone w inny sposób nie 

będą brane pod uwagę. 

  

https://platformazakupowa.pl/pn/bolkow


 

                                                                                                                                             
 
 

9. Termin składania ofert: do dnia 03 sierpnia 2021 roku do godz. 09:00.  

Oferty po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferent będzie związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

10.    Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: 

Podinspektor ds. inwestycji gminnych - Katarzyna Janik, tel.:  (75) 741 32 13 wew. 210, w 
godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bolkowie (pn.-pt. od 7:00 do 15:00). 
 
10.1. Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były za pośrednictwem platformy zakupowej 
https://platformazakupowa.pl.  
 
10.2.  Pytania powinny być zgłaszane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r. 
 
 
11.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny lub jego zamknięcia bez wyboru żadnej z ofert. 
 
 
12.  W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający 

dokona wyboru Oferenta, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna, 

najbardziej korzystna. 

 

 

 

 

 

         

 

 

https://platformazakupowa.pl/

