Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi WYNAJEM, TRANSPORT,
MONTAŻ, DEMONTAŻ I BIEŻĄCA OBSŁUGA INFRASTRUKTURY TYMCZASOWEJ NA
POTRZEBY ORGANIZACJI ZAWODÓW W RAMACH
THE WORLD GAMES
WROCŁAW 2017
1. Opis poszczególnych elementów infrastruktury tymczasowej
(dotyczy Części / Zadania 1 i 2):
Konstrukcja oraz wymiary kontenerów oraz pozostałych elementów infrastruktury
tymczasowej muszą spełniać normy obowiązujące, a także spełniać wymogi w zakresie
bezpieczeństwa, bhp, przepisów p.poż.
Kontenery oraz pozostałe elementy infrastruktury tymczasowej nie mogą mieć
jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, w tym: pęknięć, ubytków, odkształceń
mechaniczno–fizycznych, brak ubytków mocowań, konstrukcji nośnej. Kontenery nie
mogą mieć widocznych śladów zużycia, mieć przebarwień lub zabrudzeń. W odniesieniu
do najazdów kablowych ewentualne pęknięcia, ubytki, odkształcenia mechaniczno–
fizyczne, etc. nie mogą powodować utraty ich funkcji użytkowej.
W przypadku kontenerów minimalne wymiary zewnętrzne to: długość 6000 mm,
szerokość 2400 mm, wysokość 2800 mm. Zasilanie: 400V, 32A.
Elementy infrastruktury tymczasowej będą montowane i instalowane na obiektach oraz
nie będą wymagać dodatkowych czynności ze strony użytkownika.
Ostateczne rozmieszczenie infrastruktury w stosunku do poglądowego planu obiektów
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, zostanie
wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 3 miesiące przed realizacją umowy. Plan
poglądowy stanowi integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Ewentualne zabezpieczenie podłoża przed jego uszkodzeniem jest po stronie Wykonawcy,
o ile jest niezbędne.
Wykonawca zapewni siłę roboczą w ilości umożliwiającej fachową i szybką obsługę
wynajętego
sprzętu,
posiadającą
odpowiednie
uprawnienia,
materiały
oraz
specjalistyczne pojazdy, urządzenia służące do rzetelnego wykonywania przedmiotu
zamówienia.
Wykonanie usługi awarii musi odbyć się w terminie maksymalnie do 6 godzin od
zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłaszać awarię będzie menedżer obiektu, telefonicznie
(potwierdzone wiadomością tekstową) lub mailowo na adres podany w umowie.
Zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wykonywania usługi leży w gestii
Wykonawcy. Wszystkie czynności w ramach zagospodarowania odpadów muszą być
wykonane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.
21).

Opis wymogów minimalnych:
Część/Zadanie 1:
1.








Przenośna kabina WC wyposażona w:
sedes,
pisuar,
zamek wewnętrzny,
podajnik z papierem toaletowym,
system wentylacji grawitacyjnej,
antypoślizgowa podłoga,
szczelny bezodpływowy zbiornik z wentylacją.

2.









Przenośna kabina WC dla niepełnosprawnych wyposażona w:
sedes,
zamek wewnętrzny,
antypoślizgowa podłoga,
stabilne poręcze na ścianach,
podajnik z papierem toaletowym,
system wentylacji grawitacyjnej,
szczelny bezodpływowy zbiornik z wentylacją,
oznaczenie kabiny zgodnie z jej przeznaczeniem.

3.







Umywalka wolnostojąco wyposażona w:
dwa stanowiska do mycia rąk,
zakryty zbiornik na wodę czystą (napełniony),
zakryty zbiornik na wodę brudną,
dozownik na mydło,
podajnik na ręczniki papierowe zabezpieczony przed opadami deszczu,
pompki do pompowania wody.

4.







Kontener prysznicowy wyposażony w:
niezależne kabiny prysznicowe w liczbie minimum 4,
minimum 4 wieszaki,
podłoga antypoślizgowa,
oświetlenie wewnętrzne,
wentylacja,
zbiornik na wodę czystą z pompą odpowiednio dobrany do ilości korzystających
(informacja w pkt. 3). W przypadku braku wbudowanego zbiornika na wodę
czystą zamawiający dopuszcza użycie
modułu lub dostawianie zbiornika
wolnostojącego,
zbiornik na wodę brudną odpowiednio dobrany do ilości korzystających
(informacja w pkt. 3). W przypadku braku wbudowanego zbiornika na wodę
brudną zamawiający dopuszcza użycie modułu lub dostawienie zbiornika
wolnostojącego,
elektryczna instalacja podgrzewająca wodę.





5. Kontener sanitarno – biurowy (antydoping) wyposażony w:
 posiadający wydzieloną przestrzeń biurową oraz wydzieloną zamykaną na drzwi
przestrzeń sanitarną,
 część sanitarna: sedes, umywalka, dozownik na mydło, podajnik z ręcznikami
papierowymi, podajnik z papierem toaletowym, oświetlenie, kosz, zamek
wewnętrzny, system wentylacji grawitacyjnej, zbiornik na wodę czystą z pompą
odpowiednio dobrany do ilości korzystających. W przypadku braku wbudowanego
zbiornika na wodę czystą zamawiający dopuszcza użycie modułu lub dostawienie



zbiornika wolnostojącego,zbiornik na wodę brudną/fekalia odpowiednio dobrany
do ilości korzystających. W przypadku braku wbudowanego zbiornika na wodę
brudną zamawiający dopuszcza użycie modułu lub dostawienie zbiornika
wolnostojącego,
część biurowa: oświetlenie z włącznikiem, minimum dwa gniazda 230V wewnątrz
kontenera, drzwi pełne zewnętrzne zamykane na klucz, wentylacja.
W przypadku braku w ofercie kontenera spełniającego powyższe wymogi
dotyczące wyposażenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch osobnych
kontenerów spełniających powyższe kryteria wyposażenia.

6.






Kontener typu „panorama” wyposażony w:
transparentną ścianę dłuższą,
zewnętrzne drzwi zamykane na klucz,
oświetlenie z włącznikiem
minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera
klimatyzacja.

7.





Kontener biurowy wyposażony w:
drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
oświetlenie z włącznikiem,
minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera,
minimum jedno otwierane okno o szerokości minimum 600mm zabezpieczane
roletą zewnętrzną,
wentylacja,
klimatyzacja (opcjonalnie, zgodnie z ilością podaną w pkt. 3).




8. Kontener typu salka (podwójny kontener połączony dłuższymi bokami by
tworzyły wspólną przestrzeń biurową) wyposażony w:
 drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
 równomierne oświetlenie z włącznikiem,
 minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera,
 minimum jedno otwierane okno o szerokości minimum 600mm zabezpieczane
roletą zewnętrzną,
 wentylacja,
 klimatyzacja.
9.







Kontener typu depozyt wyposażony w:
na boku dłuższym dwa osobne, duże otwierane okna,
drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
oświetlenie z włącznikiem,
minimum 2 gniazda 230V wewnątrz kontenera,
wentylacja,
klimatyzacja.

10. Kontener magazynowy wyposażony w:
 podwójne drzwi zewnętrzne o całkowitej szerokości minimum 1400 mm,
 wentylację.
11. Kontener typu stróżówka wyposażony w:
 drzwi zewnętrzne zamykane na klucz,
 oświetlenie z włącznikiem
 wentylacja,
 okno z roletą zewnętrzną.

12. Schody do kontenera (zestaw schodów zewnętrznych umożliwiający
korzystanie z kontenera zamontowanego na wysokości pierwszego
piętra):



barierki bezpieczeństwa zabezpieczające korzystających,
moduły schodów.

13. Pojemnik na śmieci (zestawy do selektywnej zbiórki odpadów):



O pojemności 240 l,
Z workami na śmieci przeznaczonymi na selektywną zbiórkę śmieci (odpowiednio
koloru niebieskiego, żółtego, zielonego, czarnego).

Podstawowe usługi w powyższym zakresie obejmować mają:
 transport,
 montaż,
 demontaż,
 ustawienie przedmiotu zamówienia na stabilnym gruncie w poziomie w miejscach
wskazanych i terminach wskazanych przez Zamawiającego,
 zabezpieczenia nawierzchni przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem w przypadku
gdy jest to niezbędne,
 uporządkowanie terenu wokół przedmiotu zamówienia w związku z wykonywaniem
usługi montażu oraz demontażu,
 wyposażenie w niezbędne elementy dodatkowe (papier, mydło, woda) zgodne z
charakterystyką danego elementu,
 uziemienie elementów o ile niezbędne,
 podłączenie elektryczne kontenerów pomiędzy sobą, stojących obok siebie oraz do
rozdzielni wskazanej przez Zamawiającego (maksymalna długość do rozdzielni to
30 m).
 serwisy przedmiotu zamówienia (w pkt. 1-5) zgodnie z przewidywaną ilością w
określoną w pkt. 3 (w okresie użytkowania) obejmujące m.in.: opróżnianie
zbiorników na brudną wodę/fekalia w zależności od specyfiki elementu, mycie
przedmiotu zamówienia wewnątrz i na zewnątrz oraz dezynfekcja wnętrz z
zastosowaniem środków myjących; zalaniu zbiorników świeżym koncentratem
dezynfekująco- zapachowym w przypadku toalet przenośnych; uzupełnianie wody,
papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie w elementach tego
wymagających. Zapotrzebowanie na wykonanie usługi serwisu wymaga
potwierdzenia przez menedżera danego obiektu. Postanowienia par. 2 ust. 4
wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ stosuje się odpowiednio.
 w przypadku uszkodzenia Wykonawca, zobowiązany jest do naprawienia
niesprawnej kabiny, kontenera lub ich wyposażenia, tak aby nie zagrażała zdrowiu
osób korzystających.
Część/Zadanie 2:
1. Wygrodzenie ażurowe wysokie o cechach:




prostokątny panel ażurowy o minimalnych wymiarach 3500 mm długości x
2000mm wysokości,
klamra łącząca,
stopa montażowa,



materiał: stal ocynkowana.

2. Barierka ochronna niska:




niska barierka wygrodzeniowa o minimalnych wymiarach
1000mm wysokości,
zawierająca elementy umożliwiające łączenie barierek,
materiał: stal ocynkowana

2200 mm długości x

3. Najazdy kablowe:


Wielokanałowy (2 lub 3) panel o minimalnych wymiarach jednostkowych szt.
długość 800 mm szerokość 300 mm wysokość 25 mm, minimalna szerokość
pojedynczego kanału 3 cm.

Podstawowe usługi w powyższym zakresie obejmować będą:






transport,
zabezpieczenia nawierzchni przed uszkodzeniem o ile niezbędne,
montaż wg. planu przekazanego przez Zamawiającego,
demontaż,
bieżąca obsługa polegająca na:



naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów podczas eksploatacji,
uporządkowanie terenu w związku z wykonywaniem usługi po wykonaniu
montażu oraz po wykonaniu demontażu.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zamówienia (dotyczy Zadania 1
i Zadania 2) na poziomie +/-20% ilości przedmiotu zamówienia (tj. ilości
poszczególnych elementów) zawartej w opisie przedmiotu zamówienia,
jednocześnie gwarantuje realizację na poziomie 80%.

3.

SZCZEGÓŁOWY
ZAMÓWIENIA.

OPIS

TERMINU,

LOKALIZACJI

I

ILOŚCI

WYKONANIA

W ramach wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywać będzie dostarczenie do
wskazanych lokalizacji wyszczególnionych pozycji. W przypadku składania oferty na
jedno zadanie Wykonawcę obowiązują ilość oraz zakres usług obejmujący dane
zadanie. Wszystkie serwisy muszą odbywać się nie później niż 9:00.
1.

Park Tysiąclecia – Wrocław, ul. Sukielicka przy nr. 16, Google Maps 51.118463,
16.942183
1.1

Termin montażu: 17-18 lipiec 2017

1.2

Termin demontażu: 26-27 lipiec 2017

1.3

Okres użytkowania: 20-25 lipca 2017

1.4

Planowana ilość serwisów w czasie trwania zawodów: 2

1.5

Rodzaj podłoża dla zaplecza: trawa

1.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 1

1.7

Przewidywana dzienna ilość osób korzystających z kabin prysznicowych/dzień:
40

1.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

16

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener biurowy

szt.

9

Kontener biurowy z klimatyzacją

szt.

10

Kontener depozyt

szt.

1

Kontener magazynowy

szt.

1

Kontener prysznicowy

szt.

0

Kontener salka konferencyjna

szt.

1

Kontener sanitarno-biurowy

szt.

1

Kontener stróżówka

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

6

Najazdy kablowe

mb

20

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

4

Barierka ochronna niska

mb

440

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

120

2.

Orbita Basen Zewnętrzny- Wrocław, ul. Wejherowska 2, Google Maps 51.133579, 16.988202
2.1

Termin montażu:24-25 2017 lipiec

2.2

Termin demontażu: 31.07-01.08.2017

2.3

Okres użytkowania: 27 – 30 lipiec 2017

2.4

Ilość serwisów: 1

2.5

Rodzaj podłoża: trawa/beton

2.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 2

2.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

2.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

8

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener depozyt

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

3

Najazdy kablowe

mb

10

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

2

Barierka ochronna niska

mb

100

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

200

3. Stara Odra – Wrocław, ul. Pasterska, Google Maps 51.133515, 17.046457
3.1

Termin montażu:21 -22 lipiec 2017

3.2

Termin demontażu: 29 - 30 lipiec 2017

3.3

Okres użytkowania: 24-28 lipca 2017

3.4

Ilość serwisów: 2

3.5

Rodzaj podłoża:trawa/kostka brukowa

3.6

Poglądowa mapka:

3.7

Przewidywana ilość osób korzystających z kabin prysznicowych/dzień: 30

3.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

8

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener biurowy

szt.

8

Kontener biurowy z klimatyzacją

szt.

5

Kontener magazynowy

szt.

1

Kontener prysznicowy

szt.

2

Kontener salka konferencyjna

szt

1

Kontener sanitarno-biurowy

szt.

1

Kontener stróżówka

szt.

1

Kontener typu panorama

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

3

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

4

Barierka ochronna niska

mb

160

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

350

Najazdy kablowe

mb

10

4.

Lotnisko Szymanów – Szymanów 51-188, ul. Lotnicza,Google Maps 51.203083,
16.996248
4.1

Termin montażu:17-18 lipiec 2017

4.2

Termin demontażu: 25 - 26 lipiec

4.3

Okres użytkowania: 20-24 lipiec 2017

4.4

Ilość serwisów: 2

4.5

Rodzaj podłoża: trawa

4.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 4

4.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

4.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

12

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener biurowy

szt.

4

Kontener biurowy z klimatyzacją

szt.

9

Kontener depozyt

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

4

Najazdy kablowe

mb

20

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

4

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

450

5.

Hasta La Vista Squash Centrum – Wrocław, ul. Góralska 5, Google Maps
51.108857, 17.002153
5.1

Termin montażu:21 - 22 lipiec 2017

5.2

Termin demontażu: 29 - 31 lipiec 2017

5.3

Okres użytkowania: 24-28 lipiec 2017

5.4

Ilość serwisów: 0

5.5

Rodzaj podłoża: kostka brukowa

5.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 5

5.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

5.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kontener „stróżówka”

szt.

1

Najazdy kablowe

mb

20

6.

Plac Nowy Targ – Wrocław, Plac Nowy Targ, Google Maps 51.111278,
17.038299
6.1

Termin montażu:14 – 15 lipiec 2017

6.2

Termin demontażu: 26 – 28 lipiec 2017

6.3

Okres użytkowania: 20-25 lipiec 2017

6.4

Ilość serwisów: 2

6.5

Rodzaj podłoża: płytki, kostka granitowa

6.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 6

6.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

6.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: tak, ustawienie kontenerów piętrowe, wykorzystanie schodów.

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

16

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener biurowy

szt.

5

Kontener biurowy z klimatyzacją

szt.

7

Kontener depozyt

szt.

1

Kontener magazyn

szt.

2

Kontener salka konferencyjna

szt.

1

Kontener sanitarno-biurowy

szt.

1

Kontener stróżówka

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

4

Najazdy kablowe

mb

15

Schody do kontenera

szt.

1

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

4

Barierka ochronna niska

mb

620

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

470

7.

Oławka Stadion – Wrocław, ul. Na Niskich Łąkach 8, Google Maps - 51.111278,
17.038299
7.1

Termin montażu:18-19 lipiec 2017

7.2

Termin demontażu: 31.07-01.08.2017

7.3

Okres użytkowania: 21-30 lipiec 2017

7.4

Ilość serwisów: 4

7.5

Rodzaj podłoża: trawa

7.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 7

7.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

7.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:

Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

6

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener depozyt

szt.

1

Najazdy kablowe

mb

14

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

2

Barierka ochronna niska

mb

280

Kubły na śmieci komplet (4 szt)

szt

8

8.

GEM Kompleks Sportowy – Wrocław, ul.Józefa Mianowskiego 2B, Google Maps
51.126690, 17.071528
8.1

Termin montażu:21-22 lipiec 2017

8.2

Termin demontażu: 30-31 lipiec 2017

8.3

Okres użytkowania: 24 – 29 lipiec 2017

8.4

Ilość serwisów: 3

8.5

Rodzaj podłoża: trawa/kostka brukowa

8.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 8

8.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

8.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

2

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener depozyt

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

3

Najazdy kablowe

mb

16

9.

WKK Kompleks Sportowy17.095279

Wrocław, ul. Czajcza 19, Google Maps 51.131174,

9.1

Termin montażu:16-18 lipiec 2017

9.2

Termin demontażu: 31.07-01.08 2017

9.3

Okres użytkowania: 20-30 lipiec 2017

9.4

Ilość serwisów: 3

9.5

Rodzaj podłoża: kostka brukowa

9.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 9

9.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

9.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

2

Kontener depozyt

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

2

Najazdy kablowe

mb

16

10.

Akademia Wychowania Fizycznego – Wrocław, ul. Witelona 25, Park Szczytnicki
przy Witelona, Google Maps 51.111251, 17.077346
10.1

Termin montażu:18 -19 lipiec 2017

10.2

Termin demontażu: 30-31 lipiec 2017

10.3

Okres użytkowania: 22 – 29 lipiec 2017

10.4

Ilość serwisów: 3

10.5

Rodzaj podłoża: trawa,

10.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 10-12

10.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

10.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

6

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener biurowy

szt.

2

Kontener biurowy z klimatyzacją

szt.

1

Kontener depozyt

szt.

1

Kontener stróżówka

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

3

Najazdy kablowe

mb

10

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

2

Barierka ochronna niska

mb

260

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

130

11.

Hala Stulecia – Wrocław, ul.Wystawowa 1, Google Maps 51.106741, 17.077371
11.1

Termin montażu:16 -17 lipiec 2017

11.2

Termin demontażu: 30 -31 lipiec 2017

11.3

Okres użytkowania: 19 – 29 lipiec 2017

11.4

Ilość serwisów: nie dotyczy

11.5

Rodzaj podłoża: wylewka

11.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 13

11.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

11.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa
Barierka ochronna niska

Jednostka

Ilość

mb

110

12.

Hala Stulecia - WrocławskieCentrum Kongresowe – Pergola – Wrocław, ul.
Wystawowa 1, Google Maps 51.107735, 17.077999
12.1

Termin montażu:18 – 19 lipiec 2017

12.2

Termin demontażu: 31.07-01.08 2017

12.3

Okres użytkowania: 21 – 30 lipiec 2017

12.4

Ilość serwisów: 4

12.5

Rodzaj podłoża: trawa/ żwirek

12.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 14 - 15

12.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

12.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

6

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener biurowy z klimatyzacją

szt.

1

Kontener magazynowy

szt.

1

Najazdy kablowe

mb

20

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

1

Barierka ochronna niska

mb

850

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

150

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

2

13.

Akademia Wychowania Fizycznego– Boiska przy P5 – Wrocław, ul. Mickiewicza
58, Google Maps 51.115798, 17.093803
13.1

Termin montażu:17 – 18 lipiec 2017

13.2

Termin demontażu: 01.08 2017

13.3

Okres użytkowania: 20 – 29 lipiec 2017

13.4

Ilość serwisów: 4

13.5

Rodzaj podłoża: trawa

13.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 16 - 17

13.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

13.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

14

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

2

Kontener biurowy

szt.

1

Kontener depozyt

szt.

1

Kontener stróżówka

szt.

1

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt.

7

Najazdy kablowe

mb

20

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

3

Barierka ochronna niska

mb

350

Wygrodzenia ażurowe wysokie

mb

400

14.

Młodzieżowe Centrum Sportu – Pola Marsowe – Wrocław, ul. Mickiewicza 58,
Google Maps 51.116686, 17.093940
14.1

Termin montażu:25 - 26 lipiec 2017

14.2

Termin demontażu: 31.07 – 01.08 2017

14.3

Okres użytkowania: 28 – 30 lipiec 2017

14.4

Ilość serwisów:0

14.5

Rodzaj podłoża: trawa

14.6

Poglądowa mapka Załącznik nr. 1, strona nr 18

14.7

Ilość osób korzystających z kabin prysznicowych: nie dotyczy

14.8

Specyficzne warunki ustawienia wymagające wykorzystania dodatkowych
elementów: nie

Zamawiane ilości:
Nazwa

Jednostka

Ilość

Kabina WC

szt.

5

Kabina WC (dla osób niepełnosprawnych)

szt.

1

Kontener depozyt

szt.

1

Najazdy kablowe

mb

10

Umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca

szt.

2

Wygrodzenia ażurowe niskie

mb

350

Kubły na śmieci komplet (4 szt.)

szt

2

Załączniki:
- Załącznik nr 1 do OPZ – Plan poglądowy

