Załącznik nr 4 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i dzierżawa lodowiska mobilnego, sztucznie
mrożonego o wymiarach 20m x 40m wraz z zadaszeniem, w sezonie zimowym 2019/2020 oraz
demontaż i odbiór lodowiska i zadaszenia przez wykonawcę, po zakończeniu okresu dzierżawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Lodowisko mobilne
- dostawa i montaż lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego o wymiarach 20m x 40m wraz
z agregatem chłodniczmym i niezbędnym osprzętem
- dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska
- rozmieszczenie i instalacja wszystkich podzespołów (własnych Wykonawcy)
- uruchomienie lodowiska i budowa warstw lodu do dnia 05.12.2019..
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi agregatu i sprzętu związanego
z eksploatacją lodowiska, w tym zmiana parametrów pracy agregatu chłodniczego w zależności
od warunków atmosferycznych
- oddanie lodowiska do użytku Zamawiającego
- serwisowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą (czas reakcji serwisu
- demontaż sezonowego (mobilnego) lodowiska po zakończeniu okresu dzierżawy i zabranie przez
Wykonawcę, z terenu zamawiającego, lodwiska wraz z osprzętem i agregatem

Informacje dodatkowe:
Sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone o wymiarach 20m x 40m zostanie zamontowane na
płycie betonowej nieczynnego lodowiska Zamawiającego przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu,
obudowanego bandą. Zamawiający posiada własne bandy.
Wykonawca upoważnia przeszkolonych przez siebie pracowników Zamawiającego, do wprowadzania
zmian parametrów pracy agregatu chłodniczego, w zakresie temperatury chłodzenia, w zależności od
warunków atmosferycznych
Agregat chłodniczy
Agregat chłodniczy powinien posiadać parametry techniczne zapewniające sprawne funkcjonowanie
lodowiska. Instalacja elektryczna wchodząca w skład instalacji chłodniczej musi być wyposażona w
urządzenia kompensujące moc bierną.
Orurowanie lodowiska z polietylenu
Wymiary 20x40m (800m2).
Lodowisko przenośne, demontowalne. Dostarczone w matach. Maty łączone na miejscu.
Produkt: rury z polietylenu PE-100 do instalacji pod ciśnieniem.
Maty sprawdzone pod względem szczelności.
Folia izolacyjna
Glikol 35% do napełnienia układu
2. Zadaszenie lodowiska – hala namiotowa
Opis techniczny hali namiotowej
- konstrukcja płatwi i przęseł z profili aluminiowych

-

łączniki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
dach; plandeka
ściany; plandeka
ilość wejść do hali do ustalenia z Zamawiającym
oświetlenie hali

Informacje dodatkowe:
Zadaszenie lodowiska – hala namiotowa, zostanie zamontowane na płycie betonowej
nieczynnego lodowiska Zamawiającego przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu, nad lodowiskiem
mobilnym, w terminie do dnia 02.12.2019.

