
Załącznik nr 2 do „wymagań ofertowych” na: 

 

Dostawa i montaż 6 altan śmietnikowych z robotami towarzyszącymi w zasobach Tyskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach 

Zad. 1.   przy ul. St. Moniuszki 16 i ul. G. Morcinka 10A, 

Zad. 2.   przy al. Marsz. Piłsudskiego 9-15, 

Zad. 3.   przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 46-48, 

Zad. 4.   przy al. Niepodległości 79-81 

Zad. 5.   przy ul. Elfów 61 i 63   

 

Wymagania techniczno - użytkowe 
 

I. Dla wszystkich altan śmietnikowych: 

                 - wiata przewiewna, zastosowanie powłok łatwo zmywalnych, odpornych na działanie   

                    środków do dezynfekcji: 

      - jeżeli wielkość altany określono ilością kontenerów, należy uwzględnić zapewnienie  

                   swobodnego dostępu do każdego z nich; 

- konstrukcja: z profili stalowych min. 60x60x3 mm, ocynkowanych ogniowo i 

malowanych proszkowo; 

- dach: jedno- lub dwuspadowy, kryty blachą lub blachodachówką wyposażony w 

wiatrownice; 

- wypełnienie ścian oraz drzwi: panele elewacyjne z blachy, blachy perforowanej o 

oczkach kwadratowych max. 2,0 x 2,0 cm (gr. blachy min. 1,0 mm) , desek 

polimerowych pełnych lub połączenia tych materiałów; 

- drzwi wejściowe dwuskrzydłowe (bez progu), szerokość przejścia w świetle (po 

całkowitym otwarciu) min. 1,6 m. Szerokość przejścia skrzydła czynnego min. 0,9 m.  

Zamek wpuszczany, klamka z obu stron, wkładka patentowa. Skrzydło bierne: blokada 

ryglująca otwierana od wewnątrz (góra i dół). 

-  wewnątrz altan odbojnice; 

- kolorystyka poszczególnych altan – do ustalenia z kierownikiem administracji 

właściwego Rejonu GZM. 

                 - zakres robót obejmuje wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną  

                 powykonawczą z wniesieniem do zasobu UM Tychy. 

 

Uwaga: do oferty należy załączyć wizualizacje oferowanych altan. 

 

II. Wymagania dla poszczególnych zadań (lokalizacje pokazano na załączonych mapach): 

 

Zadanie nr 1: Altany przy ul. St. Moniuszki 16 i G. Morcinaka 10A: 

 

Dwie jednakowe altany jednokomorowe przeznaczone na składowanie gabarytów. Minimalne 

wymiary wewnętrzne w świetle odbojnic: 4,32 x 3,38 m. W obu altanach należy wykonać 

podłoża oraz dojścia o szerokości 1,20 m – z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo 

– piaskowej, na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu. 

 

Zadanie nr 2: Altana przy al. Marsz. Piłsudskiego 15: 

 

Altana dwukomorowa o wymiarach zewnętrznych około 10 x 4,5 m. 

- komora na 12 kontenerów 1100 l wyposażona w dwa wejścia – przykładowy sposób 

ustawienia kontenerów przedstawiono na załączonym szkicu; 

- komora na gabaryty – o szerokości drzwi wejściowych, jedno wejście; 



- zakres zadania obejmuje wyburzenie istniejącej wiaty z płyt betonowych wraz z wywozem i 

utylizacją gruzu z rozbiórki;; 

- podłoże (ok. 55 m2) należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej, na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu, wykończone 

obrzeżem trawnikowym poza obrysem wiaty; 

- od strony wejść do altany, przy nawierzchni asfaltowej, ułożyć krawężnik drogowy (ok. 11 m). 

 

 

Zadanie nr 3: Altana przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 46 

 

Altana jednokomorowa na 7 kontenerów 1100 l, zlokalizowana na nieużytkowanej części 

istniejącego parkingu. Wymiary zewnętrzne altany nie mogą przekroczyć 5,0 x 5,0 m. 

Dodatkowym zakresem zadania jest montaż słupków parkingowych o wysokości ok.1,20 m, 

wygradzających dojście do altany. 

 

Zadanie nr 4: Altana przy al. Niepodległości 79-81 

 

Altana dwukomorowa o wymiarach 6,40 x 4,0 m, zlokalizowana na terenie częściowo 

utwardzonym. Dodatkowym zakresem robót jest wykonanie podłoża o wymiarach  

1,50 x 5,50 m, z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, na 

podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm po zagęszczeniu oraz usunięcie istniejących 

odbojnic. 

- komora na kontenery o wymiarach ok. 4,90 x 4,0 m; 

- komora na gabaryty – o wymiarach ok. 1,50 x 4,0 m. 

 

Zadanie nr 5: Altana przy ul. Elfów 61 

 

Altana jednokomorowa na 8 kontenerów 1100 l, zlokalizowana na miejscu wydzielonym z 

istniejącego parkingu. Dodatkowym zakresem robót jest usunięcie istniejących odbojnic. 

 

 

    

 


