
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu:

„Wsparcie  godzenia  życia  zawodowego z  prywatnym w Limanowej i  okolicznych gminach -
żłobek Miś Uszatek”,

realizowanego w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Rozeznania rynku w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WYTYCZNE
PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są towary i usługi:

Utwardzenie terenu wokół  Żłobka Miś Uszatek

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wartości usług obejmują zarówno materiały, usługi i koszt robocizny.

.Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV: jedn. miary: m, ilość. 90

.Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV

głębokości 20 cm jedn.miary: m2, ilość: 220

.Ława pod obrzeża betonowa: jedn.miary: m3, ilość. 3,6

.Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową: jedn.miary: m, ilość. 90

.Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie

kat. I-II: jedn.miary: m2, ilość . 220

.Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm:

jedn.miary: m2, ilość. 220

.Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm: jedn.

miary: m2, ilość.220

.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

jedn.miary: m, ilość. 220

.Palisada betonowa o wymiarach 12x18x60 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin zaprawą cementową: jedn. miary: m, ilość 21,60.



W ramach usługi niezbędne materiały mają zostać dostarczone przez wykonawcę na miejsce montażu

tj. ul. Piłsudskiego 133, 34-600 Limanowa oraz zamontowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Termin dostarczenia i montażu towaru do 31.01.2017.

Dokumenty  jakie,  zobowiązany  jest  prowadzić  Wykonawca  i  dostarczyć  Zamawiającemu  do

rozliczenia: Faktura(y) VAT

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu


