
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego  

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Nazwa zadania: 

 
,,Budowa wiaty garażowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Poddębicach Sp. z o.o.” 
 
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ,  
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 
Lokalizacja: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  działka                     
nr 19 i 199. 
 

2. Kod CPV : 44112100-9 – Wiaty  
 

3. Zakres zamówienia:  
Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Dokumentacja techniczna budowy wiaty garażowej oraz uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia 
robót. 

b) Budynek wiaty garażowej wykonany w technologii konstrukcji stalowej kratownicowej pokryty 
membraną pvc. 

c) Wymiary wiaty:  
- Szerokość: 10,0 m; 
- Długość: 19,5 - 20,0 m; 
- Wysokość ściany bocznej w okapie: 4 - 4,25 m; 
- Wysokość w kalenicy: 5,5 -6,0 m; 

d) Konstrukcja: 
- Konstrukcja stalowa kratownicowa z profili cienkościennych.  
- Układ powtarzalnych ram kratowych w rozstawie osiowym 3,5 - 4,0 m. 
- Posadowienie na stopach stalowych i fundamencie żelbetowym.  
- Membrana PVC trudnopalna – B-S2-d0 wg PN-EN 13501-1  o gramaturze min.900g/m2 i 
wytrzymałość 4000 N/50 mm 

e) Wyposażenie: 
- Bramy segmentowe 3,5m x 3,7 m – 3 szt. w ścianie bocznej. 
- Jedna brama wyposażona w drzwi wejściowe zamykane na klucz. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji: ocynk ogniowy. 

f)   Kolory: 
- Dach – biały RAL 9010 
- Ściany boczne – niebieski RAL 5002  
 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy oraz do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:  

a) zorganizowania terenu inwestycji i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu do stanu 
pierwotnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie inwestycji,  

b) przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, i p. poż. na 
stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

c) prowadzenia prac za pomocą sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne oraz używania 
sprawnych narzędzi posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty,  

d) stosowania materiałów posiadających obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność 
wyrobu do stosowania,  



e) usunięcia niezwłocznie wszelkich ujawnionych usterek i wad, zarówno w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, jak i w okresie trwania gwarancji w ramach prowadzonych usług 
serwisowych,  

g) po zakończeniu robót usunięcia, na własny koszt, poza teren budowy wszelkich urządzeń 
tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienia całego terenu inwestycji, w stanie 
uporządkowanym. 5. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 
kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 
jest zobowiązany do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca 
zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako 
warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.  

 
5. Prowadzenie i odbiór robót.  
Zamawiający rozpocznie komisyjny odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 5 dni, po 
zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Z czynności komisyjnego odbioru 
końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, zawierający 
ustalenia stwierdzone w trakcie odbioru, który zostanie podpisany przez strony.  
 
6. Gwarancja.  
Wykonawca udziela Zamawiającemu 120 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia 
od daty protokolarnego, bezusterkowego, ostatecznego odbioru robót z wyłączeniem bram 
garażowych na które gwarancja wynosi 24 miesiące.   
 
7. Umowa  
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania 
cenowego. 
  
8. Termin wykonania 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wyznacza się do 15 grudnia 2020 r. 


