Modernizacja segmentu mechanicznego przetwarzania ZUOK w Olsztynie

CZĘŚĆ III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa z montażem drewnianej wiaty edukacyjnej w ramach kampanii informacyjnoedukacyjnej projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów w Olsztynie”
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

ZGOK/PN/37/2020

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż drewnianej wiaty
edukacyjnej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Olsztynie (dalej ZGOK)
przy ul. Lubelskiej 53. Wiata wraz z tablicą edukacyjną (która jest przedmiotem odrębnego
zamówienia) będzie służyła do celów edukacyjnych podczas prowadzonych w siedzibie Spółki ZGOK
tzw. Ekolekcji dla uczniów szkół należących do 37 gmin, będących współwłaścicielami Spółki ZGOK.
Zadania Wykonawcy
Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż wiaty na rzucie prostokąta
o wymiarach zewnętrznych 700 x 500 cm (bez ścian), przy wysokości wewnętrznej równej minimum
250 cm, liczonej od podstawy wiaty do belki poprzecznej łączącej słupy konstrukcji oraz wysokości
wewnętrznej równej minimum 200 cm w świetle wejścia do wiaty. Wiata będzie posiadała
dwuspadowy dach z pokryciem w postaci desek i gontu bitumicznego. Wiata zostanie wykonana w
konstrukcji drewnianej, elementy konstrukcyjne z drewna twardego. Do budowy wiaty zostanie użyte
impregnowane drewno, dodatkowo zabezpieczone lakierobejcą po zmontowaniu konstrukcji.
Elementy drewniane strugane, kanty obłe, cała konstrukcja bezpieczna dla dzieci. Drewniane słupy
konstrukcji będą oparte na słupku fundamentowym i zostaną zamocowane przy użyciu kotwy stalowej.
Właściwy dobór przekroju elementów konstrukcyjnych leży po stronie Wykonawcy. Wszystkie
elementy metalowe łączące elementy drewniane powinny być nierdzewne lub ocynkowane.
Wytyczne

1. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
projekt lub wizualizację przedmiotu zamówienia oraz specyfikację materiałów wykorzystanych do
realizacji zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego: Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn a następnie zamontowany w
terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500 zł

3. Wiata zostanie zamontowana na terenie działki należącej do Zamawiającego.
4. Okres gwarancji Przedmiotu zamówienia będzie wynosił minimum 12 miesięcy od daty podpisania
Protokołu Odbioru.
5. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy PZP: wiata ma być tak zaprojektowana i wykonana, żeby umożliwiała
korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne (szerokość wejścia/wjazdu wózkiem dla osoby
niepełnosprawnej).

