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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. REALIZACJA ZADANIA  OBEJMUJE W SWYM ZAKRESIE RENOWACJĘ:  
 
1) 50 drogowskazów zgodnie z załączonym Wykazem drogowskazów na terenie GPN 

przeznaczonych do renowacji w 2016r. ze środków funduszu leśnego i określonym w wykazie 
zakresem prac; 

2) 50 tablic zgodnie z załączonym Wykazem tablic na terenie GPN przeznaczonych do renowacji 
w 2016r. ze środków funduszu leśnego i określonym w wykazie zakresem prac; 

3) 30 miejsc odpoczynku zgodnie z załączonym Wykazem miejsc odpoczynku na terenie GPN 
przeznaczonych do renowacji w 2016r. ze środków funduszu leśnego i określonym w wykazie 
zakresem prac; 

4) 106 słupków zgodnie z załączonym Wykazem słupków na ścieżkach przeznaczonych do 
renowacji w 2016r. ze środków funduszu leśnego i określonym w wykazie zakresem prac. 
 
 

II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO PRZEWIDZIANRE DO RENOWACJI: 
 
1) Ławostół – rysunek techniczny jako załącznik nr 3 do rozeznania. 

 

 

 

 

 



 

2) Ławka – rysunek techniczny jako załącznik nr   4  do rozeznania. 
 

 

 

3) Parking rowerowy – rysunek techniczny jako załącznik nr   5  do rozeznania. 
 
 

 
 

4) Kosz na śmieci  – rysunek techniczny jako załącznik nr   6  do rozeznania. 
 

 
 



5) Tablica informacyjna duża T-2 , tablica na polany typ stary, tablica na obszary ochrony ścisłej 
i na granice GPN -  rysunek techniczny jako załącznik nr  7  do rozeznania. 
 

 

                        
 

6) Drogowskazy -  rysunek techniczny jako załącznik nr  8  do rozeznania. 
 
 

 

 
 
 
 

7) Słupki przystankowe na ścieżkach edukacyjnych - rysunek techniczny jako załącznik nr  9  do 
rozeznania. 
 



 
 
 

 
UWAGI KOŃCOWE:  
 

1) Cena ofertowa  - o charakterze ryczałtowym -  za wykonanie zadania  ma obejmować wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania tj. koszty  materiałów (farby, elementy stolarskie), narzędzi 

oraz maszyn; koszty transportu; koszty robocizny oraz inne koszty  ponoszone przez 

Wykonawcę, a konieczne do prawidłowego wykonania zadania, w tym odpowiedzialność 

odszkodowawcza wobec osób trzecich.  

2) Do prawidłowego wykonania zadania należy również „ostateczna kosmetyka” terenu po 

renowacji  tj. usunięcie śladów transportu i montażu oraz uporządkowania terenu wokół. 

3) Transport elementów odbywać się może traktorem jedynie po drogach dolinowych i 

stokowych. Na pozostałych drogach, szlakach transport może odbywać się jedynie konno. Po 

zakończonym zadaniu Wykonawca ma usunąć ślady transportu – jeżeli takowe zaistniały -  na 

całej trasie dojazdowej. 

4) Wjazdy na teren poszczególnych obwodów ochronnych GPN winny być uzgadniane na bieżąco 

z poszczególnymi leśniczymi.  

5) Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego kontaktowania się z  przedstawicielem              
Zamawiającego celem akceptacji koloru drewnochronu, jakości wykończenia  itd. 

6) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do udzielania dodatkowych                   
wyjaśnień będzie  Krystyna Popko-Tomasiewicz   tel. 018/ 33 17 207 * 41  

 

Sporządziła: 
Krystyna Popko-Tomasiewicz 

Zatwierdził: 

Dyrektor  
Gorczańskiego Parku Narodowego  

(-) dr inż. Janusz Tomasiewicz 
  

 


