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Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: 

  Dostawa i montaż systemu wizyjnego służącego do monitorowania Nabrzeża im. 
Stanisława Górnickiego w Płocku.

2. Charakterystyka techniczna:

2.1. Opis obiektów i terenu objętego monitoringiem:

System wizyjny ma obejmować monitoring  nabrzeża wiślanego,mola z lokalem użytkowym  
oraz wiaty gastronomicznej w Płocku z ochroną 24 godzinną.

2.2. Zakres robót :

 Dostawa i montaż systemu wizyjnego służącego do monitorowania Nabrzeża im.
 Stanisława Górnickiego z możliwością rozbudowy.

3.Wymagania stawiane   W  ykonawcy .  

3.1. Obowiązki Wykonawcy
- terminowe wykonanie robót,
-wykonanie robót zgodnie z  wymaganiami sprzętowymi i instalacyjnymi (Zał 1), schematami
rozmieszczenia  kamer  i obszaru ich działania (Zał  2) oraz ze zmianami wprowadzonymi do
dokumentacji podstawowej, prawem budowlanym i obowiązującymi normami,
- zamontowany monitoring musi gwarantować możliwość dalszej rozbudowy instalacji jeśli
  zaistnieje potrzeba rozbudowy,
- przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
- pełne pokrycie kosztów poboru wody i energii elektrycznej, wywozu  i utylizacji materiałów z
rozbiórki,wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię
elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac, 
-ochrona  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy,  a  także  zapewnienie  warunków
bezpieczeństwa pracy,
-  zgłaszanie  Zamawiającemu  wykonania  robót  zanikowych  lub  ulegających
zakryciu,przygotowanie  właściwej  dokumentacji  odbiorowej  robót,  pozwalającej  na  ocenę
należytego wykonania robót,
- zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających likwidacji
istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego,
-  zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  wyposażenia  zlokalizowanego  w  strefie
prowadzonych  robót  na  terenie  placówki,usunięcie  wszelkich  szkód  powstałych  w  czasie
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
-  okazanie  na  każde  żądanie  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru)  dokumentów  na
wbudowane materiały:

 a) świadectwo dopuszczenia do użytkowania,
 b) certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 c) certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną  w

przypadku materiałów, dla których nie ustanowiono Polskich Norm,
ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru.

   4  . Termin realizacji przedmiotu zamówienia.  

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie  – 30 dni   od dnia
podpisania umowy.

  



5  . Gwarancje jakości.  

-  wymagane  jest  udzielenie  przez  wykonawcę  następujących  gwarancji  jakości:-
gwarancja jakości  jakości  na  zrealizowane roboty montażowe  - 36 miesięcy
- w okresie co najmniej 36 miesięcy od daty przekazania, bezpłatna naprawa  lub wymiana
uszkodzonych  w  okresie  gwarancji elementów  systemu  (w  tym  dysków  twardych  w
rejestratorach) w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia.

6  .  Zalecenia   dla wykonawcy  

Załączony  przedmiar  robót  i  schemat  rozmieszczenia  kamer  jest  obligatoryjny  dla
oferenta .
Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent powinien
dokonać  wizji   lokalnej  na  terenie  prowadzenia  przyszłych  prac,  w  celu  uniknięcia
nieprawidłowości  w  wycenie.

  
Załączniki do   opisu przedmiotu zamówienia  :   

Załącznik nr   1        -   Wymagania sprzętowe i instalacyjne.
Załącznik nr   2     -     Schemat rozmieszczenia kamer.
Załącznik nr   3       -   Przedmiar robót.


