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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:  

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę opracowania projektowego 

dla potrzeb wykonania ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno – 

działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A.  

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o: 

1) Wizję lokalną; 

2) Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy. 

3) Szkic z tyczenia geodezyjnego – załącznik nr 2 do umowy.  

 

Projekt dotyczy wykonania ogrodzenia wzdłuż działki o nr ewid. 14, obręb Dylów 

A (część zachodnia, północna i południowa) w taki sposób by nawiązać się do 

istniejącego ogrodzenia znajdującego się na terenie Zakładu/Instalacji 

w Dylowie, gm. Pajęczno. Trasa ogrodzenia ma być poprowadzona zgodnie ze 

szkicem z tyczenia geodezyjnego. Pierwsza brama wjazdowa w północno - 

wschodniej części działki nr 14, druga usytuowana na północnej granicy działki 

nr 14. 

 

1. Założenia dla ogrodzenia: 

• podmurówka pełna o wysokości 50 cm, pierwsza zagłębiona w gruncie, druga 

całkowicie powyżej poziomu terenu; 

• powyżej podmurówki panel z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo,  

• słupki ogrodzenia osadzone w gruncie na głębokości 1 m p.p.t. w punktowych 

fundamentach z masy betonowej (B25); 

• rozstaw słupów ogrodzenia 2,10 m, 

• wysokość całości ogrodzenia – 2,00 m od poziomu gruntu; 

• całość konstrukcji ocynkowana. 

 

2. Założenia dla bram – 2 szt.: 

• brama przesuwna przemysłowa, wysokość dopasowana do ogrodzenia; 

• brama samonośna wysięgnikowa, zawieszona nad wjazdem. Brama składająca się 

z: 

− szyny jezdnej; 

− zespołu jezdnego; 

− konstrukcji zamkniętej skrzydła brama; 

− ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak; 

− podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu; 

− światło przejazdu: ok. 5 m. 

• wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji), średnica 

drutu poziomego 8 mm, średnica drutu pionowego 6 mm. 

• wymiary oczek prostych: 50 x 200 m; 

• posadowienie stóp betonowych bramy nie płycej niż głębokość przemarzania; 

• konstrukcja bramy oraz wypełnienie (panele siatkowe) ocynkowane; 

• miejsce montażu bram ustalone z Zamawiającym na etapie sporządzania przez 

Wykonawcę opracowania projektowego. 
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Uwagi: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany założeń projektowych względem ogrodzenia  

i bram na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie 

zmiany w ramach wynagrodzenia umownego.  

 

3. Zakres usługi obejmuje po stronie Wykonawcy: 

1) Opracowanie projektowe, w tym opis planowanej do zrealizowania inwestycji, 

schematy konstrukcji ogrodzenia i schematy bram wjazdowych, plan sytuacyjny, 

kosztorys inwestorski i ślepy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej. 

2) Uwzględnienie w dokumentacji wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wszystkich prac, w tym prac porządkowych, 

dostosowawczych i zabezpieczających, a także prac mających na celu uniknięcia 

kolizji z istniejącą infrastrukturą. 

 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 


