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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Realizacja zadania „Uzupełnienie małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych”
obejmuje w swym zakresie wykonanie zgodnie z opisem i przedmiarem oraz zainstalowanie
w terenie elementów małej infrastruktury turystycznej wg załączonego Wykazu elementów
infrastruktury turystycznej do uzupełnienia w 2017r. ze środków funduszu leśnego.
ELEMENTY DO WYKONANIA:
Wszystkie elementy muszą być wykonane z drewna modrzewiowego, dwukrotnie impregnowanego
preparatem do użytku zewnętrznego odpornym na grzyby, owady i pleśnienie co najmniej 5 lat.
Drewno pomalowane na kolor ciemnobrązowy (wzór palisander średni). Elementy zakopane
w ziemi lub stykające się z ziemią do wysokości ~15 cm ponad grunt muszą być zaimpregnowane
lepikiem lub smołą.
1)

Tablica ogłoszeniowo-informacyjna (t-4) – sztuk 4

Elementy pionowe – belki o
wymiarach 14 cm x 12 cm. Dach
tablicy czterospadowy, pokryty
deskami
o grubości 2,7 cm.
Krokwie o przekroju 8 x 8 cm,
opierające się na belkach o
przekroju 12 x 12 cm. Te opierają
się na dwóch ozdobnych belkach o
przekroju prostokątnym 12 x 12
cm. Dach zwieńczony ozdobnym
pazdurem.
Konstrukcja
do
zamocowania tafli tablicy z desek
gr. 2,7 cm.
Osadzenie na fundamencie
żelbetowym.

2)

Słupek ostrzegawczy [s] – sztuk 8

Słupek o wymiarach 14 cm x 12 cm i długości min. 250 cm; od góry ścięty
„namiotowo” pod kątem 30 0 jak na zamieszczonych obok
rysunkach.
Na słupku wygrawerowane bezpośrednio w drewnie logo GPN
wg zamieszczonego wzoru oraz przygotowane 2 miejsca pod
znaki ostrzegawcze o wymiarach 10 x 10 cm, jeden pod drugim.
Znaki ostrzegawcze Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
Słupki mają być osadzone w gruncie na głębokość ok. 80 cm i
zabezpieczone przed wyrwaniem poprzez
zamocowane
metalowych poprzeczek, obłożenie kamieniami, osypanie
gruntem i ubicie gruntu.

3) Tablica do oznakowania atrakcji przyrodniczo – kulturowych(T-5) - sztuk 2
Element pionowy słup o wymiarach 4m x 12 cm x 12cm, strugany 4-stronnie,
zaostrzony u dołu. Blat pod tabliczkę 40cm x 30 cm x 3,2cm; strugany
obustronnie, wykończony ramką. Daszek 2szt. x 60cm x 20cm x 3,2cm
strugany obustronnie. Tabliczki przekaże Wykonawcy Zamawiający.
Tablice mają być osadzone w gruncie na głębokość ok. 80 cm i zabezpieczone
przed wyrwaniem poprzez zamocowane metalowych poprzeczek, obłożenie
kamieniami, osypanie gruntem i ubicie gruntu.

4) Ławo-stół [L-S-1] – sztuk 2
Siedzisko wykonane z belki „półokrąglaka” o
średnicy 30-35 cm, mocowane za pomocą gwoździ
do dwóch belek podciosanych o średnicy 30-35 cm,
zabezpieczonych
izolacją
przeciwwilgociową
(smoła lub lepik). Do belek tworzących siedzisko
mocowane są belki o średnicy 18-20 cm, będące
oparciem dla blatu. Blat wykonany z desek –
fosztów o gr. 10-12 cm.
Ławo-stoły ustawiać na miejscowych kamieniach,
aby ograniczyć dostęp wilgoci.

5) Ławka [L-1] – sztuk 2
Siedzisko wykonane z dwóch belek
„półokrąglaków” o średnicy Ø 20-24
cm, mocowane za pomocą gwoździ do
dwóch belek podciosanych o średnicy
Ø 36-40 cm, zabezpieczonych izolacją
przeciwwilgociową (smoła lub lepik).
Oparcie z desek o gr. 4,2 cm,
mocowanych za pomocą gwoździ do
belek o średnicy Ø 8-10 cm,
wpuszczanych w belkę podwalinową.
Ławki obowiązkowo ustawiać na
miejscowych
kamieniach,
aby
ograniczyć dostęp wilgoci.
6) Tyczka do znakowania szlaku w sezonie zimowym - sztuk 50
Słupek „okrąglak”, okorowany o wysokości 400 cm i średnicy mierzonej w połowie tyczki nie
mniejszej niż Ø 8cm. W górnej strony na wysokości 370 cm pomalowany dookoła znak turystyczny
czerwony tj. biały-czerwony-biały pasek. Od dołu ”zaostrzony” i zaimpregnowany do wysokości 1 m
lepikiem lub smołą. Całość słupka pomalowana na kolor palisander średni.
WARUNKI REALIZACJI
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową z
użyciem własnych maszyn, urządzeń i materiałów. Zastosowane materiały powinny spełniać
wszelkie wymogi Zamawiającego, Ustawy Prawo Budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich
Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne
z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy okazania dokumentów określonych powyżej.
Wszystkie wykonane elementy infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć we
wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego przy użyciu
własnego transportu mechanicznego (samochód, ciągnik, quad), zaprzęgu konnego oraz ręcznego
(do 1000 m od miejsca, do którego można dojechać) zgodnie z wykazem oraz zainstalować . Wjazdy
na teren Parku – po uzyskaniu zgody Dyrektora – winny być zgłaszane każdorazowo u leśniczego
danego obwodu ochronnego. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego zainstalowania we
wskazanych miejscach w terenie wszystkich elementów infrastruktury zgodnie z załączonym
wykazem. Do prawidłowego wykonania zadania należy również „ostateczna kosmetyka” terenu po
instalacji wykonanych elementów tj. usunięcie śladów transportu i montażu oraz uporządkowania
terenu wokół.
WARTOŚĆ ZADANIA
Cena ofertowa - o charakterze ryczałtowym - za wykonanie zadania ma obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją zadania tj. koszty materiałów (farby, elementy stolarskie), narzędzi oraz
maszyn; koszty transportu; koszty robocizny oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę, a
konieczne do prawidłowego wykonania zadania, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza wobec
osób trzecich.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Do 30 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO OPISU SZCZEGÓŁOWEGO ZAMÓWIENIA :
a) Przedmiar robót
b) Wykaz elementów infrastruktury turystycznej szlaków i ścieżek edukacyjnych przewidzianych do
uzupełnienia
b) Rysunki techniczne elementów infrastruktury turystycznej szlaków i ścieżek edukacyjnych
przewidzianych do renowacji.
UWAGI KOŃCOWE
1) Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego kontaktowania się z przedstawicielem
Zamawiającego celem akceptacji koloru drewnochronu, jakości wykończenia itd.
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do udzielania dodatkowych
wyjaśnień będzie Krystyna Popko-Tomasiewicz tel. 018/ 33 17 207 * 41
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