Załącznik nr 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Remont dwóch torów kręglarskich polegający na demontażu starych torów, wykonaniu robót
budowlanych towarzyszących oraz dostawie wraz z montażem dwóch nowych torów do kręgielni
klasycznej w Łaziskach Górnych.
I. Zakresem przedmiotu zamówienia jest:
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Wykonanie konstrukcji podbudowy torów (2 szt.). Wymiar istniejącego toru wynosi 19,40 m x 1,30 m.
Wymagany kolor nawierzchni torów: niebieski.
Zabudowanie szachownic (2 szt.) do ustawiania kręgli.
Zabudowanie rynien zerowych (4 szt.) z wykładziną koloru czerwonego.
Zabudowanie band (ścianek uderzeniowych) do odgraniczenia wychwytu kul.
Zabudowanie tapicerki odbojnikowej ścianek tylnych.
Zabudowanie wychwytu kul.
Wyłożenie podnośnika kul z ochroną ścian.
Zabudowanie mat rozbiegowych z wykładziną antypoślizgową.
Wykonanie podbudowy maty rozbiegowej.
Zabudowanie desek nasadzenia z wykładziną.
Wykonanie odgraniczenia obszaru gry z 5 cm szerokości białych pasków.
Wykonanie powrotu kul. Biegi końcowe kuli w wykonaniu całkowicie obudowanym włącznie z
gąbką, miseczką na gąbkę, wykonanie ze zintegrowanym eliptycznym hamulcem kul (1 szt.).
Dostarczenia 2 zestawy kręgli (po 9 szt.).
Zabudowanie automatów do ustawiania kręgli (2 szt.).
Dostarczenie i uruchomienie komputera (2 szt. lub 1 dla 2 torów), zaprogramowanego na stałe
programy sportowe i na stałe programy treningowe i rekreacyjne.
Zabudowanie pulpitu stojącego.
Zabudowanie monitorów z wyświetlaczami LED, stanu totalizatora dla graczy i pokazywania
chybionych (2 szt.).
Zabudowanie wielkoobrazowych wyświetlaczy (2 szt.) po jednym na tor.
Zabudowanie podnośnika kul.
Wykonanie ścianki działowej (wykładzina frontowa) dla 2 torów jako gładka powierzchnia z
włączeniem zakrytych wielkoobrazowych wyświetlaczy.
Dostarczenie i uruchomienie drukarki wyników (2 szt.), drukujących wiersz totalizatora po każdym
rzucie. Zgodnie z WNBA. Drukarki przystosowane do rolek kasowych – papierowe.
Wyłożenie wykładziną dywanową podłóg bocznych.
Dostarczenie 2 kompletów kul o średnicy 160 mm.

II. Dostawa i montaż
1. Transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu przedmiotu dostawy od Wykonawcy do siedziby
Zamawiającego zleca na swój koszt Wykonawca. Miejscem dostawy jest kręgielnia klasyczna w
Łaziskach Górnych, znajdująca się przy ulicy Pstrowskiego 17.
2. Przed rozpoczęciem montażu Wykonawca zamontuje dla każdej maszyny do stawiania kręgli po
jednym gnieździe wtykowym sieciowym 16 A, 380 V, 5 x 2,5 mm 2.
3. Wszelkie roboty przygotowawcze związane z demontażem starej konstrukcji istniejących automatów
jak również niezbędne prace budowlane, umożliwiające zabudowę nowych elementów torów wykona
Wykonawca.
4. Nowo zabudowane tory powinny być dopasowane do 4 istniejących torów, zgodnie z przedstawionymi
wymogami technicznymi w punkcie I.

5.

Montaż i próby techniczne przedmiotu dostawy przeprowadzi Wykonawca w obecności
przedstawiciela Zamawiającego. Termin ostatecznego zakończenia prac i przekazania Zamawiającemu
przedmiotu dostawy do użytkowania wynosi 2 miesiące od podpisania umowy.

III. Inne
Odbiór przedmiotu dostawy zostanie przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. W trakcie odbioru zostanie skontrolowana prawidłowość
funkcjonowania wszystkich urządzeń technicznych wchodzących w skład przedmiotu dostawy.
W przypadku nie stwierdzenia jakichkolwiek usterek Strony podpiszą protokół odbioru bez zastrzeżeń
który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

