Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Dostawę wraz z przygotowaniem podłoża i montażem 4 sztuk garaży typu „blaszak” dla
Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w 4 lokalizacjach z przeznaczeniem na
terenową bazę sprzętu przeciwpożarowego w następujących lokalizacjach:
a) Serwis 54, 26-006 Nowa Słupia – O.O. Chełmowa Góra oddz.4Aj
b) Baszowice 48, 26-006 Nowa Słupia – O.O. Św. Krzyż oddz. 80f
c) Huta Podłysica 106, 26-004 Bieliny – O. O. Jastrzębi Dół oddz. 181g
d) Klonów 63, 26-140 Łączna – O.O. Klonów oddz. 229k
2. Rodzaj zamówienia: dostawa wraz z montażem oraz przygotowaniem podłoża
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie celem zapoznania się z warunkami terenowymi
i wykonania szczegółowego przedmiaru przygotowania podłoża pod garaż 5x7 m;
Zakres prac obejmuje uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód i decyzji do realizacji przedmiotu
zamówienia wymaganych przepisami prawa.

3.1. Przygotowanie podłoża - Podbudowa w 4 lokalizacjach
a) Niwelacja terenu pod garaże – wyrównanie i wypoziomowanie
b) wykonanie korytowania o wym. 5,40x7,40 m (powiększenie o 0,20 m z każdej strony od wymiaru
garażu) z wywiezieniem urobku gr. 25 cm
c) wykonanie fundamentów/podłoża pod kotwienie garażu – kotwienie zgodnie z zaleceniami producenta
garażu do przygotowanego podłoża i zabezpieczenie go przed niekontrolowanym przemieszczeniem (np.
w skutek silnego wiatru).
d) podsypka piaskowa gr. 20 cm po zagęszczeniu
e) wykonanie podłoża z kamienia łamanego o gr. 20 cm po zagęszczeniu
3.2. Dostawa – garaże typu „blaszak” 4 szt. w kolorze drewnopodobnym
a) Długość (bok): 5 m (7m*),
b) Szerokość (przód): 7 m (5m*),
c) Dach dwuspadowy,
d) Rodzaj dachu: blacha trapezowa,
e) Powłoka antykondensacyjna pod dachem: TAK,
f) Brama uchylna o szerokości min. 2,50 m usytuowana od frontu zamykana na klucz oraz drzwi
wejściowe o szerokości min. 0,80 m, usytuowane od frontu, zamykane na klucz
g) Wysokość wjazdu: min. 1,90 m po otwarciu bramy
h) Wysokość garażu w szczycie min. 2,65 m, ściana boczna min. 2,10 m,
i) Okno 2 szt. (80x60) - PCV, uchylne
j) Konstrukcja ścian z profili OCYNKOWANYCH min 30x30x2
k) Konstrukcja dachu ocynkowana dostosowana do wymiaru garażu oraz zapewniająca stabilność
konstrukcji i odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem
l) Blacha na ścianach typ: panel poziomy,
- Kolor ścian: Drewnopodobny Ciemny Dąb (do uzgodnienia z Zamawiającym),
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- Kolor bramy i drzwi: ciemny grafit RAL 7016,
- Kolor dachu: ciemny grafit RAL 7016,
ł) Obróbki blacharskie wraz z montażem rynien i rur spustowych
- Obróbki przyścienne: TAK 4 sztuki,
- Wiatrownice dachowe: TAK 4 sztuki.
- Nity w kolorze: TAK
Osadzenie i montaż 4 szt. garażów blaszanych (we wskazanym przez Zamawiającego miejscu).
3.3. Dostawa wyposażenia przeciw pożarowego do terenowych baz sprzętu
a) Hydronetka plecakowa HP - 17,5 MS – 40 szt. (po 10 szt. dla lokalizacji)
b) Tłumica gumowa (składana z drążkiem aluminiowym TGS-3) – 40 szt. (po 10 szt. dla lokalizacji)
c) Szpadel ostry – 40 szt. (po 10 szt. dla lokalizacji)

4. Opis realizacji zamówienia:
Wykonawca będzie wykonywał czynności będące przedmiotem zamówienia w sposób dokładny oraz
fachowy, zgodnie z zaleceniami producenta danej marki oraz przy pomocy wykwalifikowanej kadry
pracowniczej. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy bądź jego części
podwykonawcom, będzie on odpowiadać za ich działanie lub zaniechanie działania jak za własne.
Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbywała z zachowaniem należytej
staranności oraz z przestrzeganiem przepisów prawa i bezpieczeństwa.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ustawy Prawo budowlane, do właściwych instytucji ze
względu na lokalizację obiektu.
Elementy użyte do budowy garażu muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
Przed przystąpieniem do robót Zamawiający protokolarnie przekaże teren pod budowę garaży
Wykonawcy.
Po zakończeniu robót Wykonawca protokolarnie zwróci teren Zamawiającemu. Wykonawca udzieli min.
12 miesięcznej gwarancji na dostarczony produkt oraz wykonane prace montażowe. Termin realizacji
przedmiotu umowy od momentu podpisania umowy to 60 dni.

*-w zależności od lokalizacji
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