Załącznik nr 1 do SWZ

Zamawiający :

Gorczański Park Narodowy
Adres: Poręba Wielka 590
34-735 Niedźwiedź

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Zadanie nr: XIII
Wymiana i uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej
– szlaki niepłatne

Nazwa zamówienia według CPV: 45212140-9
45422000-1
45453000-7

opracował: Napora Grzegorz

zatwierdził:

Dyrektor GPN

(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz
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CZĘŚĆ OPISOWA
Opis ogólny przedmiotu zamówienia :
Zakres robót obejmuje wykonanie ogółu prac związanych z:

ZADANIE NR XIII
Wymiana i uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej
– szlaki niepłatne,
✓ Wymiana drogowskazów D-6
✓ Wymiana ławostołu
✓ Wymiana tablicy informacyjnej T-2

Charakterystyka szczegółowa:
✓ Wymiana drogowskazów D-6 -2szt.
Wykonanie drewnianych drogowskazów D-6- 2szt. zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.
Pozycja obejmuje załadunek ręczny drogowskazu i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim
ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie
drogowskazu w gruncie przez stabilizację słupa kamieniami (0,5m3/1szt.)
Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie
preparatem typu Perfect Wood- kolor: palisander średni. Impregnacja preparatem
smołopochodnym do 1m.
Obmiar: Słup: 2szt x 3m x 0,12m x0,12m = 0,09m3,
Łącznie: 0,09m3/1szt. x 2szt. = 0,18m3
✓ Wymiana ławostołu- 1szt.
Wykonanie drewnianego ławostołu 1szt. zgodnie z Ustaleniami Technologicznymi.
Pozycja obejmuje załadunek ręczny ławostołu i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim
ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie ławostołu
na gruncie z wbudowanym punktowo piaskowcem magurskim, płytowym (1m2/1szt.)
Wymagania techniczne: Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie
preparatem typu Perfect Wood- kolor: palisander średni.
Obmiar:
- blat:2m x 0,6m x 0,1m = 0,12m3,
- belki poprzeczne: 2szt x 1,85m x Ø20cm = 0,12m3,
- siedzisko: połowizna 2szt. x 2m x Ø36cm = 0,20m3,
- podstawa pod ławostół 4szt. X 0,75m x Ø36cm = 0,31m3.
Łącznie: 0,75m3/1szt x 1szt = 0,75m3
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✓ Wymiana tablicy informacyjnej T-2 -1szt.
Wykonanie 1szt. drewnianej tablicy informacyjnej T-2 zgodnie z Ustaleniami
Technologicznymi.
Pozycja obejmuje załadunek ręczny tablicy i dowóz do miejsca przeznaczenia lekkim
ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą (do 10km, przewyższenie do 500m), osadzenie tablicy w
gruncie przez stabilizację słupów kamieniami (0,5m3/1szt.)
Wymagania techniczne:
Materiał drewno iglaste- modrzew- impregnowane 2-krotnie preparatem typu Perfect Woodkolor: palisander średni.
Belki podwalinowe 2szt. 2,25m x Ø 30cm = 0,32m3,
Siedzisko: 2,25m x 0,7m x 0,05m = 0,08m3,
Słup: 4szt x 4m x Ø 16cm = 0,32m3,
Belki stężające: 2szt. x 2,25m x 0,2m x 0,12m = 0,11m3,
Blat: 1m x 1,75m x 0,05m = 0,09m3,
Daszek : 1,5 x (2szt. x 2,25m x 1m ) x 0,032m = 0,22m3,
Daszek konstrukcja:(5szt x 1m+ 3szt x 2,5m) x 0,1m x 0,1m = 0,13m3.
Łącznie: 1,27m3/1szt. = 1szt. x 1,27m3 = 1,27m3
Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:
• odpowiednie zabezpieczenie pod względem zasad BHP placu budowy ( zgodnie z
przepisami BHP oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013r. poz.401.
oraz Prawa Budowlanego –tekst jednolity Dz.U. z 2013r.poz.1409 z późniejszymi zmianami)

– szczególnie mając na uwadze roboty ziemne,

• usuwanie, wywożenie na bieżąco do utylizacji - na koszt wykonawcy odpadów

budowlanych powstałych podczas wykonywania prac,

• usunięcia wszelkich szkód powstałych na drogach dojazdowych w trakcie realizacji

zadania.
Lokalizacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na gruntach Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Gorczańskiego Parku Narodowego.
Inwestycja realizowana będzie w obrębach ewidencyjnych:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Poręba Wielka, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Suhora,
Konina, gmina Niedźwiedź, obwód ochronny Kudłoń,
Lubomierz, gmina Mszana Dolna, obwód ochronny Turbacz,
Zasadne, gmina Kamienica, obwód ochronny Turbacz,
Ochotnica Górna, gmina Ochotnica Dolna, obwód ochronny Jaworzyna,
Łopuszna, gmina Nowy Targ, obwód ochronny Kiczora,

Obsługa komunikacyjna
- dojazd utrudniony- drogą gruntową, na odległość >10km, przewyższenie >700mnpm
zadanie realizowane będzie na wysokości do 1 300m npm.
Rekomendowany transport lekki <10t z napędem 4x4,
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