
Załącznik do oferty 

Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie usługi polegającej na przeniesieniu 5 szt. wiat przystankowych wraz z demontaŜem i montaŜ w okresie od 
2 kwietnia 2015 r. do  30 lipca 2015 r. zgodnie z wykazem lokalizacji. 

Wykaz lokalizacji wiat do demontaŜu i ponownego montaŜu przedstawia poniŜsza tabela 

L.p. Ulica Lokalizacja przystanku Nazwa zadania 

1 2 3 4 

1 Tysiąclecia wieŜowce demontaŜ wiaty przystankowej  

2 Królewiecka działki montaŜ wiaty z ul. Tysiąclecia - wieŜowce 

3 Hetmańska Cz. KrzyŜa 
demontaŜ wiaty przystankowej + wykonanie ściany 
bocznej wiaty i oszklenie 

4 Grottgera szkoła montaŜ wiaty z Hetmańskiej - Cz. KrzyŜa 

5 Hetmańska 1 Maja demontaŜ wiaty przystankowej  

6 Toruńska basen montaŜ wiaty z ul. Hetmańskiej - 1 Maja 

7 Królewiecka Częstochowska demontaŜ wiaty przystankowej  

8 OkręŜna działki montaŜ wiaty z ul. Królewiecka - Częstochowska 

9 ul. Akacjowa Lotnisko demontaŜ wiaty przystankowej  

10 ul. Dębowa pętla montaŜ wiaty z ul. Akacjowej - Lotnisko 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach usługi, o której mowa naleŜy wykonanie wszelkich prac wymaganych przy  

przeniesieniu wiat w miejsca wskazane przez zamawiającego a w szczególności:  

1. demontaŜ wiaty: 

1) demontaŜ konstrukcji dachowej, 

2) demontaŜ słupów nośnych wiaty, 

3) zasypanie otworów ziemnych przez zagęszczenie, 

4) uporządkowanie terenu  

5) ewentualne odtworzenie nawierzchni z płytek chodnikowych, 

6) przewóz wiaty do warsztatu celem:  

a. naprawy elementów stalowych konstrukcji wiaty (uzupełnianie ubytków w obróbkach blacharskich, 

wymiana i naprawy konstrukcji metalowej, naprawy dachu, czyszczenie, uszczelnianie i wymiana rur 

spustowych), 



b. odmalowania całej wiaty wg istniejącej kolorystyki poprzez  usunięcie z powierzchni metalowych starej 

farby i rdzy, malowanie oczyszczonej powierzchni farbą podkładową oraz dwukrotne malowanie farbą 

nawierzchniową;  

c. naprawy ławek o konstrukcji wsporczej z profili stalowych i siedzisk drewnianych, wymiana i 

uzupełnianie drewnianych listew,  

d. naleŜy równieŜ uwzględnić ewentualne spawanie elementów oraz ich podmalowanie 

 

2. montaŜ wiaty polegający na: 

1) wykonaniu wykopów ziemnych na głębokości ok.70cm,  

2) ustawieniu w nich słupów wiat, następnie zabetonowaniu, 

3) po stwardnieniu betonu zamontowaniu dachu wiaty 

4) uporządkowaniu terenu po robotach budowlanych, 

5) doprowadzeniu do stanu pierwotnego miejsc montaŜu (usunięcie pozostałości ziemi, obróbka nawierzchni 

peronu przy słupkach wiaty przy uŜyciu materiałów i technologii uŜytej przy budowie odtwarzanego peronu).  

6) w razie konieczności odtworzeniu nawierzchni wokół zabetonowanego elementu, z płytek chodnikowych. 

 

3. DemontaŜ  lub montaŜ naleŜy przeprowadzić w porach o ograniczonym natęŜeniu ruchu pasaŜerskiego.  

4. Usługi, o których mowa będą przeprowadzane w sposób nie utrudniający korzystania z przystanków pasaŜerom i 

pojazdom obsługującym linie komunikacji miejskiej oraz w sposób nie zagraŜający bezpieczeństwu w ruchu 

drogowym i nie stanowiący zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzkiego.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim  

w przypadku uszkodzenia mienia lub ciała, w trakcie realizacji umowy.  

6. Gwarancje 

 

1) Na zdemontowanie i ponownie posadowienie wiat przystankowych Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji na następujących warunkach: w okresie 24 miesięcy poprawi wykonanie usługi. 

2) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego bez zastrzeŜeń, Zamawiający wyznacza 
terminy przeglądów w okresie gwarancji, 

3) Wykonawca gwarantuje, Ŝe w okresie 24 miesięcy od daty odbioru bez zastrzeŜeń, usunie wszelkie wady i 
uszkodzenia polegające na: wygięciu, pęknięciu odbarwieniu itp. a takŜe posadowienia wiat 

4) JeŜeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad i uszkodzeń w ustalonym terminie, Zamawiający dokona 
naprawy samodzielnie lub zleci naprawę innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciąŜy Wykonawcę 
przesyłając mu stosowną fakturę lub zaŜąda od Wykonawcy wymiany wiaty na taką samą wolną od wad i 
uszkodzeń. To samo dotyczy poprawienia posadowienia wiat. 

5) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu naleŜność wymienioną w fakturze, o której mowa w 
ust. 4, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania oraz odsetki ustawowe w przypadku nie dotrzymania tego 
terminu. 

6) Okres gwarancji przedłuŜa się o czas, jaki upłynął od chwili stwierdzenia wad do czasu usunięcia ich przez 
Wykonawcę. 

 


