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Oferta dla:

KONTAKT:

Anna Sp. zo.o Anna Sp. zo.o

1. Podstawa opracowania.
Projekt wykonany został w oparciu o:
• Umowę nr 12.IZP.222A.2018 oraz wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora;
• podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,
• obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego,
• wizję lokalną.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujący wykonanie ogrodzenia panelowego z
podmurówką oraz furtkę i dwie bramy przesuwne samonośne zlokalizowanych na działkach
ewidencyjnych nr 5098, 5099, 5100 przy Regionalnym Centrum w Marnikowicach
3. Opis stanu istniejącego.
W stanie istniejącym na terenie inwestycji zlokalizowany jest budynek Centrum
Rehabilitacji i Pomocy społecznej przy którym prowadzone są prace budowlane.
4. Opis rozwiązań projektowanych.
4.1. Rozbiórka istniejącego odcinka ogrodzenia.
W związku z inwestycją planuje się rozbiórkę odcinka ogrodzenia (o długości około 69m) od strony działek
nr 5096 i 5097. Likwidowane ogrodzenie zostanie zastąpione nowoprojektowanym.
4.2. Projektowane ogrodzenie.
Projektuje się wykonanie ogrodzenia panelowego (wraz z podmurówką) o długości
297,5m. Całkowita wysokość ogrodzenia wynosi 2m (0,3m podmurówka oraz 1,73 panel).
Panele (zgrzewane z prętów stalowych Ø5mm, ocynkowanych) należy mocować do
słupków stalowych o przekroju prostokątnym 60x40x1,5mm, ułożonych w rozstawie 2,5m
i zabetonowanych w fundamencie z betonu B20 (C16/20). Fundament należy wykonać
w przekroju kwadratowym o wym. 40x40m do głębokości min. 1,0m. Podmurówkę
ogrodzenia należy wykonać z elementów prefabrykowanych o wysokości 0,3m.
W ogrodzeniu planuje się wykonanie jednej furtki o wysokości 2,0m i szerokości
1,5m oraz dwóch bram przesuwnych samonośnych o wysokości 2,0m i szerokości
w świetle 4,0m i 5,0m. Bramy wyposażone będą w automatykę.
Przebieg ogrodzenie oraz umiejscowienie furtki i bram pokazano na rysunku Z/1
Projekt zagospodarowania terenu. Odcinki prostolinijne ogrodzenia w planie zostały
wykonane jako wielokrotność szerokości panelu, tj. 2,5m.
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#1

Netto: 1200 PLN

Wartość netto: 1200,00
PLN

Ilość: 1

Furtka stalowa
Model 17
• Wysokiej jakości stal węglowa,
• Cynkowanie ogniowe zabezpiecza na długie lata,
• Powierzchnia zewnętrzna powleczona farbą proszkową w kolorze Ral 7012
• Montaż pomiędzy słupami Wysokość przęsła 120 cm

#2

Netto: 2200 PLN

Wartość netto: 2200,00
PLN

Ilość: 1

Brama przesuwna
• Wysokiej jakości stal węglowa,
• Cynkowanie ogniowe zabezpiecza na długie lata,
• Powierzchnia zewnętrzna powleczona farbą proszkową w kolorze Ral 7012
• Montaż pomiędzy słupami
• Wymiar bramy 400 cm x 120 cm
• Możliwość wyposażenia w napęd elektryczny

Podsumowanie całości:
NETTO: 3400,00 PLN
VAT: 782,00 PLN
BRUTTO: 4182,00 PLN

Po prawej stronie tego tekstu znajduje się automatyczne wyliczenie podanych
subkwot z rozdziałem na cenę netto, brutto oraz kwoty VAT.
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