załącznik5a do wzoru umowy

Wytyczne techno!og|czne dIa przebudowy wybiegu anty|op na ekspozycję gepardów.
1/ Uwagiogó|ne:
Wybiegma zapewniaĆ
warunkido utrzymaniad|agrupygepardów(maksyma|nie
dwa samcei dwie
samice).Kształti rozmiarwybiegu(obecniewybieggnu białobrodych)
nie u|egniezmianie.
Powierzchniawybieguokoło2.200m'. P|anpog|qdowyZoo Wrocławi fragmentmapy Zoo z
zaznaczeniem
terenu p|anowanego
wybieguprzedstawiono
na załqcznikach
5b i 5c.
Budynekma zawieraćmin.trzy odrębnepomieszczenia,
potqczoneprzypomocyzasuwanych
pionowoszybrówstaIowych,
przewidujesię ponadtowykonaniedobudowydodatkowegoboksuo
w y m i a r a c hc a . L 6 m . k w .
lnwestoroczekujeod wykonawcyuzyskaniapozwo|enia
na budowęi przeprowadzenia
odbiorów'
2/ ogrodzeniezewnętrzne
Przewidujesię podwyższenie
ogrodzeniazewnętrznegopoprzezwykonanieodkosów wysokości
1.m.
z siatkista|owejogrodzeniowej
na słupkach
pod kqtem45o.
sta|owychnachy|onych
Ana|ogiczne
odkosyna|eży
wykonaćna fosieod stronypubIiczności
(od wewnqtrz)i na budynku,tak
by wysokość
minimaInaw każdymmiejscuwynosiła2.5 m. Przedmontażemodkosów na|eży
sprawdzićstansłupkówi innyche|ementówogrodzeniaoraz eW.wykonaćdrobne naprawy.Należy
takżewykonaćprzeglqdi drobne naprawypodmurówki.
Na ogrodzeniusiatkowym,na wysokości
poprowadzić
50 cm i 1 m na|eży
|inkipastucha
e|ektrycznego.
Ponadtotrzy Iinkipastuchana|eży
poprowadzić
po wewnętrznejstronieodkosu.
3/ Powierzchnia
wybiegu
Na|eży
powierzchniwybiegui umocnićje narzutemkamiennymz
wykonacczterywypłaszczenia
głazów
nieregu|arnych
natura|nych
o średnicy
od 0.5 do 1.5 m' Po robotachziemnychwybiegna|eży
obsiaćtraWq.
a/ Wybieg rezerwowy
Na powierzchnizawierajqcej
się pomiędzyogrodzeniem
wybiegugepardówi wybieguantylopni|gau
należyprzywykorzystaniu
istniejqcych
ogrodzeńwykonaćwoIierę(siatkowq,
zamkniętqod góry
połqczonq
siatkqogrodzeniowq)
z budynkiemiwybiegiemgłównympoprzezszybrymetalowe
obsługiwane
z wnętrzabudynku.Dostępdo tego wybiegupowinienbyćwykonanypoprzezbudynek
(w jegoty|nejścianie
należyosadzićdrzwista|owe,ociep|ane).
od stronywybieguanty|opni|gau
ogrodzeniepowinnobyćosłonięte
płotemz desek.
5/ Budynek
Na|eży
rozbudowaćbudyneko około16 m.kw.Dachwykonaćz dwoma naświet|ami
dachowymio
p o w i e r z c h n i o k1' m . k w .k a ż d e .
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Należyprzeprowadzić wymianę istniejqcych wygrodzeń siatkowych na nowe, wykonane z kraĘ
spawanej o oczku 4x4 cm zaopatrzonej w drrwi z analogicenego materiału. Należydokonać ogó|nego
remontu budynku (ma|owanie, przeg|ądinsta|acjie|ek|rycznej,wodnej i gnewczej). Wszystkie
pomieszczenia połqczonesą ze soĘ szybrami pionowymi na |inkań, otwieranymi i zamykanymi z
korytarza obsługowego.W korytarzutqczącymczęść
budynku przeznaczonądla gepardów z
zajmowanq przez anĘlopy należyosadzićdrzwi stalowe.
W ścianiedobudowanego eIementu na|eżyosadzićokno z szyby bezpiecznej2x6 mm W ramie
stalowej o wymiarach 2m x 3m.
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Ogrodzeniez odkosem
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Plan pog|ądowyZoo Wrocław
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załącznik5c do wzoru umowy
Fragment mapy Zoo Wrocławz terenem p|anowanegoobiektu
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załqcznik5d do wzoru umowy

cENNlKusŁUGzoo WRoctAW NA PoTRZEBYPRZETARGU
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Działania
na terenieZoo
pzezZoo
informacji
do zaakceptowania
d|agepardÓw(formai i|ość
obrandowaniepawi|onu
*
wykonaniepo stronieSponsora)
Wrocław,
- edukacyjna
Tab|icainformacyjno
obrandowana
|ogoĘpemSponsora(formai i|oŚcinformacji
do
przezZoo Wrocław,
wykonaniepo stronieSponsora,1 szt.)
zaakceptowania
Ekspozycja edukacyjnaobrandowanalogoĘpem Sponsora (prqekt do zaakceptowaniapzez
ZOO Wroclaw, wykonaniepo stronieSponsora, 1 szt.)
PostawEn|e ławeczeKobrandowanychznaKamIsponsora (proJe|(t
do zaaKceptowan|aprzez
Zoo Wrocław,wykonaniepo stronieSponsora, 2 szt.)
Um|eszczenleorewn|anycnorogowsKazow(proJeKtoo zaaKceptowan|aprzez LvU Wrocław'
po stronie Sponsora, 5 szt.)
rryykonanie
Emisja strumieniaonlIne z l mer internetowych(niezbędnysp|zęt oraz infrastruktura
przesyłaniasygnałuzapewnionapzez Sponsora)

ptzezSponsorawrogeta(proJeKt
przezaJL)
wyKonanego
umreszczenre
oo zaaKceptowanra
geparda
pzekierowaniem
Wrocław)
na stroniewww.zoo.Wroclaw.pl,
z wizerunkiem
z
do
cowo|nej strony zaakceptowane1pzez Zoo Wrocław
organŻacJa6 eventowna teren|eZoo Wrocław(zrea|izowanych
do 30.09.2013):
ustaw|en|e
goŚcie,
stoiskapromocyjnego
firmy,każdorazowo
bezpłatny
wstępd|amax.30osÓb (pracownicy,
pzez Sponsoradodatkowych
kontrahenci
Sponsora),organizacja
atrakcjitj.gry,
konkursy,
zabavrydla dzieci
150sztukbi|etÓwjednorazowych
dla osÓb dorosłych
umreszczenreInTormacJr
o ouoowrewyoreguola geparooww zaK oce HtanyHrojeKtyKeatzacJe'

10 na stroniewww.zoo.wroclaw.
pl
Uczestnictwow konferencjiprasowejzorganizowanelprzezZOO po sprowadzeniugepardowdo
L 1 Zoo Wrocław.
IZ

umreszczenrerogorypupannera na urorceo geparoacn,oruKowanejprzez Lvv na oTwarcle
wybiegu(formatDL) w i|ości
10 000 szt.
* pzykłady obrandowania pzedstawiono w załącznikach5e i 5f

!tościpodane w pozycjach 2,3,4,5,8,9,L2,sąiIościamiwiążącymii nie pod|egajązmianom.
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załącznik5e do Wzoru umowy
Przykładobrandowania obiektu - wersja 1

załącznik5f do wzoru umowy
Przykład obrandowania obiektu - weĘa 2

załqcznik59 do wzoru umowy
Wykaz wybranych usług świadczonych przez Zamawiającego
w ramach umowy barterowej
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Działaniana terenie Zoo

pzezZoo
pawi|onu
(formai i|ość
informacji
do zaakceptowania
d|agepardow
obrandowanie
*
Wrocław,
wykonaniepo stronieSponsora)
- edukacyjnaobrandowanalogotypemSponsora(formai i|ośÓinformacjido
Tab|icainformacyjno
zaakceptowan|aprzez Zoo Wrocław,wykonaniepo stronieSponsora, 1 szt.)
Ekspozycja edukacyjnaobrandowanalogotypemSponsora (prolektdo zaakceptowaniapzez
ZOO Wroclaw, wykonanie po stronie Sponsora, 1 szt.)
PostawienieławeczekobrandowanychznaKami sponsora (projeKtdo zaaKceptowan|aprzez
Zoo Wrocław,wykonanie po stronie Sponsora, 2 szt.)
Umieszczeniedrewnianychdrogowskazow(projektdo zaakceptowaniaprzezZoO Wrocław,
po stronieSponsora,5 szt.)
ruykonanie
Emisja strumieniaon-linez kamer internetowych(niezbędnysprzęt oraz infrastruKtura
pzesyłania sygnałuzapewniona przez Sponsora)
umleszczentewyKonanegoprzez sponsora wrogeta(projeKtoo zaaKceptowanraptzez zvv
z wizerunkiemgeparda - z pzekierowaniem do
Wrocław)na stronieWww.zoo.Wroc|aw.pl,
pzez
Zoo Wrocław
dowo|nejstrony zaakceptowanĄ

do 30.09.2013):
ustaw|en|e
organizacja6 eventowna terenieZoo Wrocław(zrea|Izowanych
goŚcie,
firmy,kaŻdorazowo
bezpłatny
wstępd|amax.30osob (pracownicy,
stoiskapromocyjnego
atrakcjitjgry,konkursy,
Sponsora),organizacjapzez Sponsoradodatkowych
kontrahenci
zabavtydla dzieci
d|aosob dorosłych
150sztukbi|etÓwjednorazowych

'P|any HroleKlyKea|Żacje.
o ouoowe WyD|eguo|a geparoowW zaKłaoce
Um|eszczen|e|nTormacjI

10 na stroniewww.zoo.wroclaw.
pl
Uczestnictwow konferencjiprasowejzorganizowanĄpzez Zoo po sprowadzeniugepardowdo
L 7 Zoo Wrocław.
umteszczenrerogorypupannera na urorceo geparoacn,oruKowanejprzez Lvv na orwarcre

T2 wybiegu(formatDL) w i|oŚci 10 000 szt.

* pzykłady obrandowania pzedstawiono w załącznikach5e i 5f
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