ZAŁĄCZNIK „A”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Przedmiot zamówienia:

Wymiana platformy do transportu osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach przy ul. Dworskiej 2 w Chylicach.
2. Zakres rzeczowy robót do realizacji:
2.1. Zakres robót obejmuje:
▪
▪
▪
▪

Demontaż istniejącej platformy i napędu
Pogłębienie podszybia do głębokości 14 cm (obecnie jest 12 cm)
Dostawa i montaż nowej platformy wraz z napędem w istniejącym murowanym szybie
Usunięcie i utylizacja starych elementów platformy i napędu.

2.2.Wymagania dotyczące platformy osobowej:
2.2.1 Platforma musi spełniać następujące warunki i być dostosowana do transportu
osób niepełnosprawnych:
• napęd hydrauliczny
• drzwi po jednej stronie
• udźwig platformy 315 kg
• zasilanie 230V
• zużycie energii 2,2 kW
• wysokość podnoszenia do 4 m
• podszybie 140mm
• nadszybie min 2,5 m
• ilość przycisków dojść 2/2
2.2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące platformy:
•
•
•
•

drzwi w świetle powinny mieć wymiary 900x2000 mm, uchylne, stalowe z szybką ,
RAL 711, panel dyspozycji z przyciskiem Braill’a w ościeżnicy,
podświetlane przyciski, ciągłe wciskanie przycisku jazdy,
długość przewodów hydraulicznych 4,5 m
kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej

3. Oferta ryczałtowa na całość zamówienia powinna uwzględniać koszty robót objętych
OPZ – Zał.A oraz dodatkowo:
1. koszt urządzenia, tj. kabina platformy, zespół zasilająco sterujący (tzw. maszynownia),
prowadnice, siłowniki;
2. koszt przygotowania dokumentacji technicznej dla UDT
3. Koszt opłat związanych z wywozem gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót,
4. Koszty dostarczenia certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną na
zastosowane wyroby w ramach zamówienia.
4.W ofercie Wykonawca powinien określić:

Cenę ryczałtową netto i brutto robót objętych Załącznikiem „A” ( w tym obowiązujący
podatek VAT 23% ).
5.Realizacja robót:
5.1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane.
5.2.Wykonawca robót zobowiązany jest do:
5.2.1.Organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienie odpowiedniej ilości
pracowników przewidzianych do realizacji robót.
5.2.2.Stałego utrzymania terenu robót w czystości, usuwanie gruzu i odpadów.
5.2.3.Ochrony mienia na terenie robót do czasu przekazania go do użytkowania, utrzymanie
czystości na terenach przyległych do terenu budowy (w tym dojazdy).
5.2.4.Zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych robót na otaczające środowisko
i użytkowników okolicznych obiektów.
5.2.5.Naprawienia na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkód.
5.2.6.Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi.
5.2.7.Posiadania na każdy wbudowany materiał deklaracji zgodności, aprobaty technicznej lub
certyfikatu świadczącego o jego jakości zgodnie z wymogami projektu i winien on być
dopuszczony do jego wbudowania (wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego).
5.2.8.Kierowania robotami przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych
robót uprawnienia posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności od Okręgowych Izb
Inżynierów Budownictwa.
6.Terminy wykonania zamówienia:
W terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji, na wykonany Przedmiot Umowy
(niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów), na okres 24 miesięcy począwszy od
daty protokólarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad.
7.Uwagi Końcowe :
7.1.Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania gwarancji przystąpić do usuwania
usterek w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

