
 

                                 OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostosowanie  bazy  lokalowej  szkół  do  zmian  w związku  z  reformą
oświaty  –  dostawa  i  montaż  wyposażenia  zaplecza  sanitarno-
szatniowego  bloku  sportowego  Szkoły  Podstawowej  nr  17  i
Gimnazjum nr 4 w Płocku.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń
zaplecza  sanitarno-szatniowego bloku  sportowego Gimnazjum nr  4  przy  ul.
Miodowej 8 w Płocku.

1.  Zakres robót:

Dostawa  i  montaż  wyposażenia  będzie  realizowana  na  podstawie  opisu
przedmiotu zamówienia:

-  wyposażenie  należy  zamówić  wg zestawienia  wyposażenia  zaplecza  bloku
sportowego jako załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia,

- montaż wyposażenia stałego oraz rozmieszczenie wyposażenia ruchomego w
pomieszczeniach należy wykonać wg rysunku rozmieszczenia wyposażenia jako
załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca dostarczy wyposażenie fabrycznie nowe, bez wad i uszkodzeń, 
zgodne z polskimi normami, posiadające certyfikaty i atesty potwierdzające 
spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz gwarantujące dobrą jakość.             
Wykonawca odpowiada za wywóz opakowań ( kartony, folie pianki, itp.).
  
Prace  transportowe  i  montażowe  wyposażenia   prowadzone  na  terenie
placówki  szkolnej  muszą  być  tak  zorganizowane,  aby  nie  zagrażały
bezpieczeństwu przebywających w nich osób i  nie powodowały zbyt  dużych
utrudnień.

Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu
umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
Wykonawca   podczas  prowadzenia  prac  zobowiązany  będzie  do  ścisłej
współpracy z kierownictwem placówki.
Cena ofertowa  musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i
bezpiecznym wykonaniem zadania.
    

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  należy  wykonać  w  terminie:
od 02.09.2017r. do dnia 15.09.2017r.



3.  Zalecenia dla oferenta

 -) oferent   powinien   dokonać  wyceny  wartości  przedmiotu  zamówienia
   na  podstawie opisu  przedmiotu  zamówienia wraz z załącznikami nr 1, nr 2.
  Wykonawca dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na  roboty

określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz  na własną odpowiedzialność
i ryzyko.

-)  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć  w terminie  10 dni od zawarcia
umowy do akceptacji Zamawiającego wnioski materiałowe z załącznikami tj.
deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi, certyfikatami i atestami,
zdjęciami i rysunkami dotyczącymi wyposażenia.

-) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie  14 dni
od podpisania umowy formularz cenowy w rozbiciu na ceny jednostkowe. 

   Formularz cenowy staje się załącznikiem do umowy.

4. Wytyczne szczegółowe

4.1  Opis  i  ilość  poszczególnych  sprzętów  wyposażenia  są  zamieszczone  w
zestawieniu wyposażenia  (załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia).

 4.2 W uzupełnieniu opisu wyposażenia podaje się: 
4.2.1 Wieszaki ścienne metalowe montowane nad ławkami, wieszaki podwójne

w rozstawie co ok. 15cm( dotyczy poz. 1 zestawienia wyposażenia).
4.2.2  Ławki  drewniane,  na  konstrukcji  stalowej  z  rur  o  średnicy  30  mm,

malowanej proszkowo, siedziska z desek sosnowych lakierowanych grub. 22
mm ( odnosi się do poz. 2 i 3  zestawienia wyposażenia).

4.2.3 Szafa ubraniowa z wieszakami szer. 90 cm, wys. 200cm, okleina buk – z
półką stałą w górnej części szafy oraz półką wyjmowaną w dolnej części
szafy na wys. ok. 28 cm(dotyczy poz. 10 zestawienia wyposażenia).

4.2.4 Krzesła wyściełane bez podłokietników, bez kółek, ergonomiczne, stelaż
metalowy,  kolorystyka  do  uzgodnienia  (  dotyczy  poz.  15  zestawienia
wyposażenia).

5. Wytyczne ogólne

5.1  Ochrona  mienia  znajdującego  na  terenie  placówki  szkolnej  w

wyposażanych pomieszczeniach  oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa i

higieny pracy przy prowadzeniu robót.


