
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest naprawa systemu mechanicznej instalacji przeciwpożarowej 

polegająca na wymianie elementów szklanych klap dymowych. 

 

2) Opis przedmiotu zamówienia 

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wymiany części 

systemu instalacji przeciwpożarowej, tj. 7 szt. szyb dwuwarstwowych, zbrojonych wraz z 

uszczelkami.  Szyby zlokalizowane są w hali łukowej na wysokości od 10m do 16m nad posadzką. 

Dokładna lokalizacja przedstawiona jest w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

Istnieje konieczność użycia technik alpinistycznych, podnośnika lub rusztowania lub dźwigu.  

Zastosowane techniki nie mogą uszkodzić zabytkowej tkanki budynku.  

 

3) Warunki wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, instrukcjami obsługi oraz wskazaniami producenta. 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy własnymi środkami, przy użyciu własnego 

sprzętu i niezbędnych urządzeń, materiałów do świadczenia przedmiotowej usługi.   

3. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy za pomocą osób posiadających 

aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczonej usługi we własnym zakresie do 

uporządkowania miejsca, uprzątnięcia odpadów i ich utylizacji powstałych podczas 

wykonywania przedmiotu umowy.   

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji 

niniejszej umowy wobec osób trzecich. Zastosowane techniki do wykonania prac nie 

mogą uszkodzić zabytkowej tkanki obiektu jak np.  (posadzki, elewacja). 

6. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak 

za własne. 

7. W okresie trwania realizacji Umowy tj. od momentu zlecenia aż do zakończenia prac, 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu w strefie 

wykonywania prac. 

8. Organizacja miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić prace w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu z 

nieruchomości. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania obiektu prace mogą być 

prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 -7:00, a soboty i niedziele od godz.: 

15:00-7:00.  Do godz. 7:00 wszelkie prace muszą zostać zakończone tak aby obiekt mógł 

funkcjonować bez przeszkód. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł na wszystkie i jedno zdarzenie.  

10. Zamawiający wymaga przedłożenia w dniu zawarcia Umowy kserokopii dokumentów, o 

których mowa w pkt. 7, potwierdzonych za zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału 

dokumentów w terminie 5 dni od wezwania.  



11. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić pisemne oświadczenie 

potwierdzające zakres wykonanych czynności. Termin realizacji zamówienia 45 dni 

roboczych od daty podpisania umowy.   

  


