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Załącznik nr 1 do SWZ 

CKZiU1.KAK.260.7.2.2022 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU – II_2022 
 

CZĘŚĆ 1 - KURS „Projektowanie i wykonywanie systemów automatycznego nawadniania" 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Projektowanie 
i wykonywanie systemów automatycznego nawadniania" w Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności 
kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II", 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Miejsce przeprowadzenia kursu – CKZiU nr 1 w Raciborzu. 
3. Liczba uczestników: 9 (8 uczniów + 1 nauczyciel). 
4. Liczba godzin: 32 dydaktyczne. 
5. Termin realizacji kursu: nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy. 
6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. 
7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli w zakresie zasad 
projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych. 
8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien wykraczać poza treści podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu i obejmować: 
 

a) zasady projektowania automatycznych systemów nawadniających, 
b) wykonywanie projektu systemu nawadniającego na własnym, bądź otrzymanym 

podkładzie, 
c) wykorzystanie programu komputerowego do projektowania, 
d) dobór pomp, obliczenia wydajności źródła wody i związane z tym podziały na sekcje oraz 

dobór zraszaczy, 
e) nowoczesne rozwiązania stosowane w systemach nawadniających. 

 
Efektem kursu będzie m.in. zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu automatycznego 
nawadniania na szkolnym trawniku (zgodnie z załączonym planem). 
 
9. Inne wymagania Zamawiającego: 

a) Prowadzący zajęcia muszą posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu 
szkoleń o podobnej tematyce, 

b) Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe, np. w postaci podręczników, skryptów, 
notatników, długopisów itp. oraz wszelkie inne materiały, oprogramowanie i sprzęt 
niezbędne do wykonania projektu oraz instalacji zraszaczy w ramach zajęć praktycznych, 

c) Wykonawca zapewnia wystawienie zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności, 
e) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, 
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materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie 
informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie 
www.rpo.slaskie.pl, 

f) Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie 
pozalekcyjnym, głównie w weekendy, 

g) Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym: 

 harmonogram kursu, zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i 
miejscu realizacji zajęć,  

 program kursu, zawierający m.in. efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy 
szkolenia i sposób weryfikacji nabycia kompetencji (np test, rozmowa oceniająca, etc.), 
rodzaj materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu, 

h) Wykonawca przygotuje i przekaże uczestnikom kursu, przed rozpoczęciem zajęć 
teoretycznych, wyczerpujące materiały szkoleniowe, 

i) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pracownię komputerową w CKZiU nr 1 
w Raciborzu z dostępem do internetu, wyposażoną w następujący sprzęt i materiały: 
komputery z oprogramowaniem ArCADia – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, projektor. 

j) Efektem kursu będzie wykonanie przez uczestników instalacji automatycznego nawadniania 
na szkolnym trawniku, zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem (plan trawnika 
stanowi załącznik do OPZ). Wszelkie koszty elementów i wykonanie instalacji należy wliczyć 
w cenę kursu. 

k) Wykonany system nawadniania powinien obejmować następujące elementy: 

 sterownik umożliwiający manualne programowanie nawadniania z możliwością 
rozbudowy o moduł wi-fi, 

 opcjonalnie: czujniki deszczu/wilgotności gleby, 

 skrzynka przyłączeniowa z elektrozaworami (ilość sekcji dobrana do powierzchni, 
kształtu trawnika oraz uwzględniająca ciśnienie i przepływ wody), 

 system rur i zraszaczy, 

 puszka przyłączeniowa (dodatkowe źródło poboru wody), 
l) Wyprowadzenie wody z budynku oraz kabla przyłączeniowego do elektrozaworów wykona 

Zamawiający, 

Projekt i wykonanie instalacji nawadniającej odbędzie się na trawniku istniejącym. Pożądane jest, aby 
trawnik nie uległ zniszczeniu – prace ziemne (wykopy rowów pod rury) były wykonywane za pomocą 
koparki łańcuchowej, którą zapewni firma szkoleniowa. Pasy darni należy ściągnąć przed wykonaniem 
wykopów i po wykonaniu prac instalacyjnych – ponownie rozłożyć. 
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