OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Zakup i dostawa znaków pionowych wraz z montażem oraz oznakowanie poziome terenu GUS przy Al.
Niepodległości 208.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona niżej wymienione prace:
1)

Zakres prac:
a.

Oznaczenie miejsca zbiórki ewakuacji znakiem zawieszonym dwustronnie na latarni, znak z metalu
lub wytrzymałego tworzywa sztucznego o wymiarach minimalnych 350x500mm na stronę. Znak
powinien posiadać oprócz piktogramu opis słowny: „miejsce zbiórki do ewakuacji”. Wysokość
zawieszenia znaków ok. 200cm. – 4szt

b.

Oznaczenie miejsca zbiórki ewakuacji znakiem zawieszonym jednostronnie na latarni, znak
z metalu lub wytrzymałego tworzywa sztucznego o wymiarach minimalnych 350x500mm. Znak
powinien posiadać oprócz piktogramu opis słowny: „miejsce zbiórki do ewakuacji”. Wysokość
zawieszenia znaków ok. 200cm. – 2szt

c.

Zawieszenie jednostronnego znaku: „PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ” na słupie. Wymiar minimalny:
350x500mm. Wysokość zawieszenia znaku ok. 200cm. – 1szt

d.

Zawieszenie jednostronnego znaku: „Kierownik Ewakuacji” na słupie. Wymiar minimalny:
350x500mm. Wysokość zawieszenia znaku ok. 200cm. – 1szt

e.

Wyznaczenie miejsca dla Pomocy Medycznej oraz Kierownika Ewakuacji poprzez wymalowanie na
podłożu koperty lub innego kształtu z tłem i opisem o wymiarze zbliżonym do 2x1m – 2szt

f.

Wymiana istniejących znaków „droga pożarowa” zamontowanych na istniejących słupkach na
nowe. Znaki metalowe. Nowe znaki powinny być widoczne z obu stron. Dopuszczamy montaż dwóch
znaków obustronnie na jednym słupku. Znak powinien mieć zarówno oznaczenie piktogramem jak
i opis słowny. Wymiar minimalny: 400x500mm – 3szt

g.

Montaż nowych znaków „droga pożarowa” na słupkach. Słupki z 2” rury ocynkowanej. Znaki
powinny być zamontowane na minimalnej wysokości: 1,6m. Wymagania dotyczące znaków takie jak
w pkt 2. – 3szt

h.

Montaż na ogrodzeniu znaku „brama pożarowa”. Znak z tworzywa sztucznego lub metalu
o wymiarach minimalnych: 140x360mm. – 1szt

i.

Wyznaczenie przestrzeni do manewrowania pojazdami pożarniczymi o wymiarach 7x6m. W celu
wyznaczenia w/w miejsca należy namalować oznaczenia na wskazanych miejscach postojowych.
Oznaczenie powinny być w formie namalowania koperty z tłem i opisu: „Zakaz parkowania –
miejsce przeznaczone do manewrowania pojazdów Straży Pożarnej”. Dodatkowo montaż słupka
wraz z spersonalizowaną tablicą z napisem: Zakaz parkowania – miejsce przeznaczone do
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manewrowania pojazdów Straży Pożarnej”. Wymiar tablicy min 350x500, tablica metalowa bądź
z tworzywa sztucznego, osadzona na słupku z 2” rury ocynkowanej na wysokości ok.1,6m. Opisy na
miejscu oraz tabliczce może ulec zmianie.

2)

3)

j.

Naniesienie na kostce oznaczeń departamentów w formie skrótów(dwie litery). Oznaczenia
powinny być w rozmiarach ok. – 450x600mm. Kolor oznaczeń do uzgodnienia. – 21szt

k.
l.

Oznaczenie dwóch miejsc postojowych tabliczkami TAXI umieszczonymi na elewacji budynku.
Przygotowanie tabliczek informacyjnych z uchwytem oraz nadrukiem oznaczeń departamentów
w formie skrótów(dwie litery). Tabliczki powinny być w rozmiarze zbliżonym do A4 – 21szt

Wymagania dotyczące oznaczeń:
•

Wszelkie oznaczenia malowane na podłożu powinny być widoczne, łatwe do ewentualnego czyszczenia
i odporne na warunki atmosferyczne.

•

Znaki montowane na słupkach powinny spełniać aktualne normy

•

Opisy znaków lub miejsc o ile nie są określone przepisami mogą ulec zmianie.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia.
•

Wykonawca wykona przedmiotowe prace na terenie GUS przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie
zgodnie ze wskazaniami użytkownika.

•

Termin realizacji zadania wyniesie nie dłużej niż 30 dni licząc od daty podpisania umowy.

•

Z czynności odbioru towaru zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowo-jakościowego, podpisany
przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

•

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych wykonanych prac lub innych niezgodności z opisem
zawartym w załączniku do umowy, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub niezgodności na
własny koszt, w terminie 15 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

•

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone znaki i wykonane prace nie krótszej niż 12 miesięcy.

•

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do:
˗ Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie w dni robocze w siedzibie
Zamawiającego, w miejscu wystąpienia usterki lub wady.
˗ W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania usterek i wad
ujawnionych po odbiorze, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie na adres e-mail:
……………………. lub telefonicznie na numer: …………………….
˗ Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że:
•

usterki i wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia;

•

˗

˗

usterki i wady wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego)
elementu lub urządzenia, będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
zgłoszenia.
W przypadku jeżeli usunięcie zgłoszonej usterki lub wady nie będzie możliwe w terminach,
o których mowa w ust. …, Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego
o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawienia usterki lub wady, wskazując przyczynę
wydłużenia tego terminu oraz przewidywany termin naprawienia wady/usterki, z zastrzeżeniem, że
Wykonawca zobowiązany jest dołoży najwyższej staranności, aby usunąć zgłoszoną usterkę/wadę
w możliwie najkrótszym terminie.
Zamawiający każdorazowo ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy, przekazując Wykonawcy na
piśmie zgodę na wydłużenie terminu naprawienia usterki/wady lub brak zgody. W przypadku, jeżeli
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˗

˗
˗

˗
˗

˗

Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu wykonania naprawy, a Wykonawca
pozostawał będzie w zwłoce w wykonaniu naprawy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia
kar umownych.
Każdorazowo usunięcie zgłoszonej usterki lub wady potwierdzone zostanie podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołem odbioru naprawy. Protokół odbioru
naprawy zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzyma Wykonawca a jeden
Zamawiający.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
związanych z usuwaniem usterek.
W przypadku usunięcia przez Wykonawcę usterek i wad lub ponownego naprawienia zgłoszonej
usterki lub wady tego samego elementu, termin gwarancji na część, w której usterka lub wada
została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia usterki lub wady. Bieg terminu, o którym
mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru naprawy
podpisanego przez Strony z wynikiem pozytywnym.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek usterki
lub wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu Umowy nie mógł korzystać.
Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty ich
zgłoszenia przez Zamawiającego i nie przedstawi wniosku, o którym mowa w ust. …, Zamawiający
może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań
gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych.

•

Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 2 lat liczony od daty
podpisania przez strony z wynikiem pozytywnym protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.
Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu
pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

•

Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody spowodowane w trakcie usuwania wad
w okresie rękojmi.
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