Załącznik nr 2

Zakres prac przy montażu i demontażu Szopki Bożonarodzeniowej
na Rynku Nowomiejskim
1. Załadunek i transport elementów Szopki z magazynu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37/53 na Rynek Nowomiejski;
2. Załadunek i transport oraz ustawienie przy Szopce pomieszczenia (kiosku) dla Staży Miejskiej z
bazy transportowej MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159.
3. Zabezpieczenie terenu montażu Szopki przed dostępem osób nieupoważnionych minimum taśmą
ostrzegawczą;
4. Montaż szopki na terenie Rynku Nowomiejskiego o powierzchni 180 m2 od dnia 05 grudnia 2017 do
maksymalnie 14.12.2017 roku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
5. Uzupełnienie -wymiana elementów drewnianych (łaty pod folię i maty słomiane) na dachu szopki w
ilości ok. 2 m3;
6. Przymocowanie rozdzielni elektrycznej oraz instalacji elektrycznej, oświetlenia, lamp wewnątrz
szopki. Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej Zamawiający zleci wykonanie pomiarów
przez uprawnione osoby oraz przedstawienie protokołów:
- badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie;
- badanie rezystencji izolacji obwodów;
- badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów;
7. Montaż elementów dachu na szopce o powierzchni 280 m 2 oraz przygotowanie do montażu folii;
8. Montaż folii o gr. 2mm (dostarczonej przez Zamawiającego) na dachu szopki;
9. Montaż mat słomianych (dostarczonych przez Zamawiającego) na dachu oraz na ścianach
szopki;
10. Transport z bazy transportowej MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 na Rynek Nowomiejski
25 figur drewnianych oraz rozstawienie figur w Szopce (waga najcięższej figury ok. 100 kg) ;
11. Załadunek, transport, rozładunek oraz rozstawienie przy szopce na Rynku Nowomiejskim 30
choinek ok. 7 metrowych oraz 1 choinki ok. 12 metrowej, transport choinek maksymalnie 50 km od
miejsca montażu ( miejsce odbioru choinek wskaże Zamawiający);
12. Montaż i podłączenie do sieci elektrycznej łańcuchów LED na choince ok. 12 metrowej (ok. 600 mb
łańcucha)
13. Demontaż szopki wraz z dachem i elementami składowymi od 05 lutego 2018 roku (w ciągu
maksymalnie 4 dni) wraz z utylizacją mat słomianych;
14. Załadunek i transport elementów Szopki na ul. Kociewską 37/53 do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Toruniu oraz rozładunek tych elementów w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
15. Demontaż łańcuchów elektrycznych LED Z choinki ok. 12 metrowej (ok. 600 mb)
16. Demontaż 30 choinek ok. 7 metrowych oraz 1 choinki ok. 12 metrowej wraz z ich utylizacją;
17. Sprzątnięcie oraz doprowadzenie miejsca ustawienia szopki po jej demontażu do stanu pierwotnego
(tj. do stanu przed montażem szopki);

