
załącznik nr 1 do umowy 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaŜ fabrycznie nowych wiat przystankowych na terenie miasta 
Elbląga w ilości 8 sztuk. Wykaz lokalizacji z oznaczeniem numerów działek przedstawia poniŜsza tabela. 
 

L.p Adres obiektu Lokalizacja Typ wiaty Obręb Nr działki 

1 
Fromborska  Bianca 

MCM 
5 468 

2 
Fromborska  osiedle 

MCM 
5 658 

3 Płk.Dąbka Urocza MCM 
10 595/2 

4 Płk.Dąbka Gwiezdna MCM 
11 409/3 

5 Ogólna  Broniewskiego S MCM 4 125/5 

6 Ogólna  Broniewskiego MCM 5 42/3 
7 Kościuszki Toruńska MCM 1/2 9 385 
8 Królewiecka Moniuszki MCM 10 168 

 
Zakres prac obejmuje: 
1. dostawę 7 wiat przystankowych autobusowych czterosegmentowych, 
2. dostawę 1 wiaty przystankowej autobusowej czterosegmentowej połówkowej,  
 
Opis techniczny wiat: 
1. wykonanie 7szt. czterosegmentowych wiat z 2 bocznymi ścianami osłonowymi, ścianą środkową dzielącą wiatę na 

dwie części tworzącą zarazem ścianę tylną i ścianę przednią z moŜliwością korzystania z obu stron wiaty, wraz z 
moŜliwością przejścia z jednej strony wiaty do drugiej w obrębie wiaty. Z kaŜdej strony części środkowej wiaty 
naleŜy zamontować ławki, 

2. wykonanie 1 szt. czterosegmentowej tzw. połówkowej wiaty z trzema szybami tworzącymi ścianę tylną i ławką na 
całej długości wiaty, 

3. wszystkie wiaty winny spełniać warunki techniczne i estetyczne określone w opisie technicznym wiaty.  
Wygląd zewnętrzny wiat winien być zgodny lub równowaŜny z wyglądem wiat widniejących na zdjęciach stanowiących 
załącznik nr 1 i 2 do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, iŜ kolorystyka, kształt, wielkość oraz poziom 
wyposaŜenia wiat przystankowych nie moŜe odbiegać od obecnie eksploatowanych wiat przystankowych. 
 
1. Konstrukcja 

a) konstrukcja ścian i dachu wykonana z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratu i prostokąta (słupki 
pionowe profile stalowe zamknięte 50mmx50 mm, wieniec górny oraz belka dolna 50mm x30 mm), 

b) dach wiaty naleŜy wyposaŜyć w rynny o spadku zapewniającym swobodny odpływ wody, 
c) konstrukcję stalową naleŜy zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe całych segmentów, a 

następnie lakierowanie natryskowe, 
2. Kolorystyka wiaty  

a) konstrukcja wsporcza wiaty (słupki) zielone RAL 6018 ,   
b) konstrukcja stalowa dachu w kolorze Ŝółtym RAL 1023.  

3. Pokrycie dachu 
a) dach wiaty w kształcie spłaszczonego łuku, wystający poza obrys podstawy ścian wiaty naleŜy wykonać z 

poliwęglanu komorowego przyciemnionego gr. 5 mm zabezpieczonego przed wnikaniem wody do wewnętrznej 
przestrzeni poliwęglanu,  

b) poliwęglan komorowy dachu wiaty powinien być mocowany z góry dachowymi pasami stalowymi przykręcanymi 
śrubami, tak, aby końcówki tych pasów znajdowały się nad poziomymi elementami konstrukcyjnymi dachu, w 
celu umoŜliwienia łatwego demontaŜu i częściowej wymiany poliwęglanu. 

4. Ściany w wiacie czterosegmentowej 
a) ilość szyb  w wiacie: 2 szyby w ścianie środkowej oraz po 1 w ścianach bocznych, 



b) szyby w ścianach ( środkowych i bocznych) hartowane lub podwójnie klejone o grubości  
8 mm mocowane do konstrukcji za pomocą kątowników, odseparowane od stalowych elementów 
konstrukcyjnych elementami gumowymi chroniącymi szyby przed zniszczeniem, 

c) wymiary zamontowanych szyb 1920 mm x 1250mm. 
d) boczne ściany wiat, w których będą mocowane tablice LCD (860mm x 530mm), powinny być skonstruowane w 

taki sposób, aby w razie rezygnacji z umieszczenia w nich tablic, moŜna było bez naruszania konstrukcji nośnej 
wiaty, zainstalować w nich szybę hartowaną o wymiarach 1920mm x 1250mm x 8 mm. 

5. Ściany w wiacie czterosegmentowej połówkowej 
a)    ilość szyb  w wiacie: 3 szyby w ścianie tylnej, 
b)    w pozostałej części jak w wiacie czterosegmentowej.  

6. Wymiary wiaty czterosegmentowej 
       wymiary wiaty 6000 mm x 2000 mm wysokość 2500mm,  

a) długość: konstrukcji wiaty przy podstawie 4780 mm, zadaszenia 6000 mm, 
b) szerokość: konstrukcji wiaty przy podstawie 1360 mm, zadaszenia 2063 mm,  
c) wysokość wiaty do linii dachu 2750 mm, 
d) wysokość wiaty łącznie z pokryciem dachowym 3000 mm. 

7. Wymiary wiaty czterosegmentowej połówkowej 
       wymiary wiaty 4600mm x 2000mm. wysokość 2600mm,  

a) długość: konstrukcji wiaty przy podstawie 4100 mm, zadaszenia 4600 mm, 
b) szerokość: konstrukcji wiaty przy podstawie 1400 mm, zadaszenia 2000 mm,  
c) wysokość wiaty do linii dachu 2300 mm, 
d) wysokość wiaty łącznie z pokryciem dachowym 2600 mm. 

8. WyposaŜenie 
1). ławki:  

a) w wiacie czterosegmentowej, kaŜda o długości 2700mm., siedziska ławek oddzielone szybami 
hartowanymi lub podwójnie klejonymi,  

b) w wiacie czterosegmentowej połówkowej na całej długości wiaty, 
c) nad ławkami wykonać oparcie dla osób siedzących na ławce, w taki sposób, aby siedzący nie opierali się o 

szyby, 
d) ławki, wykonane z listew drewnianych o wymiarach 40mm x 120mm, zamontowane na wspornikach 

konstrukcyjnych tak, aby uniemoŜliwić ich wykręcenie. 
9. Posadowienie 

a) wykonanie wykopów pod fundament (wykop wykonać do poziomu ok. - 0,85m, po czym dno wykopu wyrównać 
ubijając grunt lub podsypkę piaskową),  

b) wykonaniu fundamentów punktowych wylewanych na miejscu lub na prefabrykowanych stopach betonowych,  
c) montaŜ wiat przystankowych w stopach prefabrykowanych łączonych kotwami z konstrukcją wiaty,  
d) uporządkowanie terenu po robotach budowlanych - doprowadzeniu do stanu pierwotnego miejsc montaŜu 

(usunięcie pozostałości ziemi, obróbka nawierzchni peronu przy słupkach wiat przy uŜyciu materiałów i 
technologii uŜytej przy budowie odtwarzanego peronu). w razie konieczności odtworzenie nawierzchni z kostki 
betonowej. 

 
10. Gwarancje 
 

1. Na dostarczone i posadowione wiaty przystankowe Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
następujących warunkach:  

a. na poszczególne jej elementy: konstrukcję wsporczą wiaty, konstrukcję stalową dachu, pokrycie 
dachu, ławeczki, na okres 24 miesięcy; 

b. zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiat – na okres 36 miesięcy; 
c. powłokę lakierniczą wiat  i na pozostałe elementy – na okres 24 miesięcy.  

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. 

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.  



5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu naleŜność wymienioną w fakturze, o której mowa w ust. 
5, 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. 

 
11. Zmiany 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜona na piśmie pod rygorem 
niewaŜności, w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 

2. Zmiana umowy jest moŜliwa w zakresie szczególności: 
a. ceny brutto jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług, 
b. danych objętych fakturą w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku Wykonawcy w 

przypadku ich zmiany, 
c. przedstawicieli kaŜdej ze stron w przypadku wyznaczenia innej osoby jako odpowiedzialnej. 

 
 
 

 


