Nr postępowania 1/2019/HPM
Dotyczy zamówienia na roboty budowlane: zagospodarowanie terenu – cz.2 w ramach zadania pn.: Budowa i wyposażenie "Ironland" w Żelaznej Rudzie
Załącznik 1B - Dodatkowe wymagania dotyczące niektórych elementów przedmiotu zamówienia
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Opis elementu reprezentatywnego wg kosztorysu
WYKONANIE I MONTAŻ MOSTKÓW I KŁADKI
prace
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ALTANA "KOLUMNOWA"

3

ALTANA "ZAMKOWA"
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TOALETA, ŁAWKI I KOSZE
Elementy różne

1.

Wymagane parametry techniczne, gwarancje itp.
Światło mostków - kładek zwanych dalej kładkami to średnio 5m.
Kładki mogą być wykonane na konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo z nawierzchnią drewnianą lub
całkowicie z drewna na konstrukcji z drewna klejonego lub w małych rozmiarach ( przy strumieniu 50cm szerokości) z
kamienia.
Kładka drewniana w terenie bagnistym wykonana będzie z modrzewia lub dębu lub akacji.
2 kładki o długości światła wody 4-5m przewidziane są w formie łukowej

Za zgodą projektanta altanka może być wykonana na słupach drewnianych, a nie kamiennych o średnicy nie mniejszej niż
23cm
2. Podłoga może być wykonana z kamienia naturalnego lub innej galanterii betonowej. Wymiary elementów do uzgodnienia z
zamawiającym, ale nie mniejsze niż 20x20cm.
1. Wielkość, kształt i rozmieszczenie okien może być inne niż w projekcie za zgodą projektanta i po uzgodnieniu z
zamawiającym.
2. Drzwi drewniane – stylizowane na starodawne, zabezpieczone impregnatem – kształt do uzgodnienia z zamawiającym
3. Przedmiar nie uwzględnia absydy. Wykonanie absydy nie wchodzi w zakres zamówienia.
4. Ściany z kamienia lub galanterii betonowej (bloczek/pustak).
5. Dach płaski kryty folią EPDM.
6. Zamówienie nie obejmuje białego montażu w absydzie i w kopule.
Kolor i wygląd toalety z prysznicem do uzgodnienia z zamawiającym.
1. Dostawa i montaż "mobilhome'y" - 4 osobowe z aneksem kuchennym i łazienką - wraz z podłączeniem do sieci zewnętrznych z
możliwością zamontowania paneli elektrowoltaicznych.
2. Dostawa i montaż namiotu sferycznego 6-7 m średnicy, z toaletą, wykonaniem podłogi i włączeniem do sieci zewnętrznych
3. Dostawa i montaż mobilbaru - wraz z włączeniem do sieci zewnętrznych.
4. Dostawa i montaż mobilnego systemu generacji 20 różnych przeszkód do Trasy Indiany - zestawy siłowników, wykończenie,
urządzenia elektroniczne wraz z podłączeniem do sieci zewnętrznych i sterowania oraz podświetleniem.
5. Dostawa i montaż szopy budowlanej na sprzęt małogabarytowy z zapleczem socjalnym wraz z podłączeniem do sieci
zewnętrznych.
6. Dostawa i montaż blaszanego garażu budowlanego 48-54 m2. Akceptowane jest ustawienie kilku garaży.

UWAGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH
ELEMENTÓW

7. Dostawa i montaż urządzenia do płatności oraz bramki elektronicznej wraz z obsługą ruchu - w kalkulacji uwzględnić włączenie do
sieci elektrycznej.
8. Biały montaż, wykończenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych, podłogi - do uzgodnienia z zamawiającym. Zamówienie nie
obejmuje białego montażu w absydzie i w kopule.
9. W mobilhome-ach i mobilbarze przewiduje się przygotowanie sieci na montaż grzejników elektrycznych na okres przejściowy.
1. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym.
2. Rodzaj kamienia lub galanterii betonowej po uzgodnieniu z zamawiającym
3. Wybór pomiędzy kamieniem, galanteria betonową lub innym materiałem po uzgodnieniu z zamawiającym
4. Przy elementach uzgodnieniowych wykonawca przedstawia nie mniej niż 6 propozycji naszykowanych zgodnie ze
wskazówkami zamawiającego.
5. Cena elementów związanych z kwestiami artystycznymi zawiera niezbędne konsultacje doradcy ds aranżacji ogrodów
(należy przyjąć kosztorysowo 0,1% wartości obiektów artystycznych)
6. W kosztorys należy wliczyć obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją po wykonawczą w wysokości 0,1% wartości składanej
oferty.
7. Ławki i kosze nie wchodzą w zakres zamówienia.

