Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/155/16
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZKM/ZC/155/16
zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego
w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/155/16
w dniu ________2016 r. w Gdyni pomiędzy:
Zarządem Komunikacji Miejskiej (jednostką budżetową Gminy Gdynia) w Gdyni (81-244),
ul. Zakręt do Oksywia 10, NIP 586-10-51-214, REGON 190606287,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej – Olgierda Wyszomirskiego
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM lub ZKM,
a
_________________________________________
reprezentowanym przez:
_________________________________________
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
oraz łącznie STRONAMI,
o następującej treści:

§1
1.1 Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w tym montaż na podstawie dostarczonych przez
Zamawiającego rysunków) i posadowienie pięciu wiat przystankowych (fabrycznie nowych)
na przystankach komunikacji miejskiej w Gdyni.
1.2 WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia pięciu wiat o wymiarach 3,9 m x 0,7 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku nr 1 do umowy pt. Opis
przedmiotu zamówienia.
1.3 Niezbędne prace budowlane związane z przedmiotem umowy (zwane w dalszej części umowy
pracami) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz
wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do umowy pt. Opis przedmiotu zamówienia.
1.4. Niezbędne prace budowlane związane z przedmiotem umowy WYKONAWCA jest zobowiązany
wykonać z materiałów własnych. Koszty transportu ponosić będzie WYKONAWCA.
§2
2.1 Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności:
a/ odpowiednie zabezpieczenie terenu prac uwzględniające otoczenie,
b/ utrzymanie ładu i porządku na miejscu wykonywania prac. W trakcie prowadzonych prac
WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich śmieci, pozostałości po
zużytych przez WYKONAWCĘ materiałach, odpadków i opakowań. W razie zaniechania, czynności
porządkowe zostaną wykonane przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY,
c/ terminowe wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy,
d/ wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i normami
budowlanymi,
e/ odpowiedzialność za wymagane warunki BHP oraz p.poż. w zakresie wykonywanych prac,
f/ informowanie ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco
o problemach
i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu ich wykonania,
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g/ zgłoszenie wykonanego przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
h/ doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu prac,
i/ odpowiedzialność cywilna względem ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich za zdarzenia związane
z prowadzonymi pracami,
j/ uzyskanie odpowiednich atestów.
2.2 WYKONAWCA, w trakcie wykonywania prac, ponosić będzie pełną odpowiedzialność
na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich.
§3
3.1 WYKONAWCA oświadcza, że:
 zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy i miejscem prowadzenia prac,
 warunki prowadzenia prac są mu znane.
3.2 WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami
spowodowanymi naruszenie przez siebie praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych,
znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii
i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec ZAMAWIAJĄCEGO
lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
3.3 WYKONAWCA zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie, uprawnienia wymagane przepisami prawa
(w szczególności przepisami BHP), a także, że zostaną wyposażone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzędzia. WYKONAWCA ponosić będzie odpowiedzialność w przypadku braku
realizacji powyższego za wszelkie szkody ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich.
3.4 Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych
przy realizacji umowy.
§4
4.1 WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać wszelkie obowiązki wynikające z umowy do dnia
30 listopada 2016 roku.
4.2 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie ze względu na wystąpienie
warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich wykonywanie. W takim przypadku
WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać każdorazowo pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę
ZAMAWIAJĄCEGO na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy. Pismo WYKONAWCY
musi zawierać termin, od którego przedmiot umowy nie będzie realizowany oraz przewidywany
termin podjęcia prac wraz z uzasadnieniem. Pozostały termin wykonania przedmiotu umowy będzie
liczony od przewidywanego terminu podjęcia prac wskazanego w piśmie WYKONAWCY.
4.3 Podstawę dokonania odbioru przedmiotu umowy stanowić będzie, podpisany przez obie strony
umowy, protokół końcowy odbioru.
§5
Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie dokonanie odbioru
w terminie 3 (słownie: trzech) dni od zgłoszenia przez WYKONAWCĘ.

przedmiotu umowy

§6
6.1 ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren prac w każdym czasie w celu sprawdzenia
jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa.
6.2 ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania
od WYKONAWCY usunięcia z terenu prac każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się
niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.
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§7
7.1 Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie:
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni pracy:
godziny pracy:
numer faksu:
numer telefonu /numery telefonów/:
adres e-mail:
7.2 Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY będzie:
imię i nazwisko / imiona lub nazwiska /:
stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/:
dni pracy:
godziny pracy:
numer faksu /numery faksu/:
numer telefonu /numery telefonów/:
adres e-mail:
§8
8.1 Odbiór końcowy przedmiotu umowy przebiegać będzie w następujący sposób:
a/ WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru,
b/ ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni
od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,
c/ WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, tj. świadectwa jakości i certyfikaty
materiałów użytych do wykonania wiat,
d/ z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy do usunięcia stwierdzonych wad,
e/ protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury przez
WYKONAWCĘ,
f/ jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru,
g/ jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
h/ jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady nie nadające się
do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:
 żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem:
- odstąpić od umowy,
- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się
od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za zwłokę.
8.2 Odbiór pogwarancyjny nastąpi po zakończeniu okresu gwarancji określonego
w niniejszej umowie.
§9
9.1 Wartość wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu
umowy określonego w §1 - Strony ustalają na kwotę ………………… złotych (słownie:
………………………………………………) brutto.
Kwota ta zawiera:
- wartość przedmiotu umowy,
- podatek VAT.
Kwota netto przedmiotu umowy ……………… (słownie: ………………………………………… ).

Strona 3 z 9

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Materiały Przetargowe - ZKM/ZC/155/16
Załącznik nr 3
PROJEKT UMOWY

9.2 Płatność wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu
umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:
…………………………………………………….………
9.3 Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty
przyjęcia (bez zastrzeżeń) przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu zamówienia
określonego
w Załączniku nr 1 pt. Opis przedmiotu zamówienia i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU poprawnie
wystawionej faktury.
§10
10.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
a/ za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §4 pkt.4.1 umowy
- w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta ) wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego
WYKONAWCY określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki;
b/ za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie
WYKONAWCY - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia
ryczałtowego WYKONAWCY określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy;
c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,2%
(słownie: dwie dziesiąte procenta) wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY
określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy - za każdy dzień zwłoki liczony od daty obustronnie
ustalonej jako termin ich usunięcia.
10.2 Kary umowne wskazane w pkt.10.1 lit. a nie zostaną naliczone w przypadku przekroczenia
terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §4 pkt.4.1 umowy ze względu na wystąpienie
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac stanowiących przedmiot umowy.
W takim przypadku WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać każdorazowo pisemną (pod rygorem
nieważności) zgodę ZAMAWIAJĄCEGO na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
Pismo WYKONAWCY musi zawierać termin od którego przedmiot umowy nie będzie realizowany
oraz przewidywany termin podjęcia robót wraz z uzasadnieniem. Pozostały termin wykonania
przedmiotu umowy będzie liczony od przewidywanego terminu podjęcia robót wskazanego w piśmie
WYKONAWCY.
10.3 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy przez
WYKONAWCĘ z przyczyn będących następstwem winy ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10%
(słownie: dziesięć procent) wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego WYKONAWCY
określonego w §9 pkt.9.1 niniejszej umowy.
10.4 ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych – przysługiwać
będzie prawo do dochodzenia odszkodowania – w wysokości szkody, jaką poniósł w wyniku zwłoki,
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.
§11
11.1 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy: …….
(słownie:…………….) miesięcznej gwarancji, której okres biegnie od daty dostawy i montażu
przedmiotu umowy oraz podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru końcowego – bez
zastrzeżeń.
11.2 WYKONAWCA udziela rękojmi za wady prac na okres 3 (słownie: trzech) lat od daty odbioru
końcowego.
11.3 WYKONAWCA w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną
z umową jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na
źródło dostawy.
11.4 W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie
po ich ujawnieniu , wyznaczając termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie
do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
11.5 W razie niespełnienia warunku określonego w pkt.11.4, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim
pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt
WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.
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11.6 Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji
po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCY na wykonaną
naprawę.
§12
12.1 Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem zdarzenia siły wyższej.
12.2 Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć
przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno
w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się oni
przeciwstawić, działając z należytą starannością.
12.3 Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności:
strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub
wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił
przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto,
które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.
§13
13.1 ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności gdy:
a/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy
b/ WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy ponad 3 (słownie: trzy)
dni,
c/ WYKONAWCA wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umową,
d/ WYKONAWCA wstrzymuje realizację przedmiotu umowy ponad 3 (słownie: trzy) dni nie bez
zgody ZAMAWIAJĄCEGO,
e/ przedsiębiorstwo WYKONAWCY ulegnie likwidacji, ogłoszona zostanie upadłości lub
rozwiązanie,
f/ WYKONAWCA nie dotrzyma terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy ponad 7
(słownie: siedem) dni od terminu umownego ich zakończenia określonego w §4 pkt.4.1 niniejszej
umowy.
13.2 W przypadku określonym w pkt 13.1 lit. f, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia
zakończenia prac innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO - WYKONAWCY na koszt
WYKONAWCY dotychczasowego.
W przypadkach wymienionych w pkt. 13.1 WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania i kar umownych.
13.2 WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej
przyczyny odbioru robót, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru.
13.3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać
uzasadnienie.
13.4 W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, ciąży na niej obowiązek
sporządzenia, przy udziale drugiej strony szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku,
zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji winien być sporządzony w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od daty odstąpienia.
§14
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§15
Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania
innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności
na inne podmioty bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
§16
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych
właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
§17
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1/ Załącznik nr 1 pt. Opis przedmiotu zamówienia
2/ Załącznik nr 2 pt. Materiały Przetargowe – nr ZKM/ZC/155/16
3/ Załącznik nr 3 pt. Oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu – nr ZKM/ZC/155/16
§18
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁACZNIK NUMER 1 DO UMOWY NR ZKM/ZC/155/16
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa (w tym montaż na podstawie dostarczonych przez
zamawiającego rysunków technicznych i dokumentacji) i posadowienie pięciu wiat przystankowych
(fabrycznie nowych) na przystankach komunikacji miejskiej w Gdyni o wymiarach 3,9 m x 0,7 m.
2. Lokalizacja posadowienia wiat:
- przystanek “Filipkowskiego 01” – ul. Wiczlińska – wiata o wymiarach 3,9 m
x 0,7 m – 1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek “Filipkowskiego 02” – ul. Wiczlińska – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m –
1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek “Wiczlińska - Śliska 01” – ul. Wiczlińska – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m –
1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek “Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności 04” – ul. Wolności – wiata o wymiarach 3,9 m
x 0,7 m – 1 (słownie: jedna) sztuka;
- przystanek “Wolności – II LO 02” – ul. Wolności – wiata o wymiarach 3,9 m x 0,7 m –
1 (słownie: jedna) sztuka.
II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Wymagania wskazane w specyfikacji technicznej określają:
- sposób wykonania wiat (montaż),
- przygotowanie podłoża na którym mają być posadowione,
- posadowienie wiat na wskazanych przystankach.
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Wymiary wiat (akceptowalne odchylenie: +/- 0,1 m):
o
o
o
o
o
o

długość:
szerokość:
długość dachu:
szerokość dachu:
wysokość:
głębokość fundamentu:

3,90 m
0,70 m
4,80 m
1,10 m
2,55 m
0,70 m

3. Określenia podstawowe
Wiata przystankowa – konstrukcja zadaszona dla osłony oczekujących pasażerów na terenie
przystanku.
Pozostałe określenia podstawowe zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami ustawy
Prawo budowlane.
4. Konstrukcja
Konstrukcja wiat powinna być wykonana z elementów zaprojektowanych dla tego typu obiektów:
 słupki oraz rygle z zamkniętych profili aluminiowych, wewnątrz żebrowanych, z gniazdami dla
materiału osłonowego i złączy konstrukcyjnych,
 belki okapowe aluminiowe konstrukcji dachu, zawierające w sobie belkę nośną, komorę rynnową
i osłonę końcówek krokwi, belki nośne traktowane jako wolnopodparte i obliczone
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń,
 krokwie aluminiowe gięte w kształt łuku, mocowane na belkach okapowych,
 pokrycie dachu płytami poliwęglanu komorowego grubości 6 mm za pośrednictwem listew
aluminiowych,
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płyty osłonowe wiaty: o grubości 8 mm, odporne na korozję i działania mechaniczne, mocowane
w gniazdach słupków i rygli za pośrednictwem uszczelek (wykluczone są profile gniazd nitowane
do słupków i rygli), przy czym:
 ściany boczne i ściana tylna– przezroczyste, szkło hartowane,
gablotka rozkładu jazdy, aluminiowa, zamykana na dwa zamki (jeden klucz), oszklona pleksi
grubości 4 mm, mocowana do słupków, wymiary światła ramki: 120 x 86 cm,
ławka z bala drewnianego, o wymiarach 280 x 35 x 4,5 cm, pokryta bezbarwnym lakierem
do drewna, mocowanie na słupkach stalowych ocynkowanych,
malowanie elementów metalowych: dwukrotne, lakier proszkowy na podkładzie chromianowym
w kolorze RAL 6009 (ciemna zieleń),
fundamenty punktowe prefabrykowane pod każdym słupkiem, wymiary fundamentów powinny
wynikać z obliczeń statycznych,
znak przystanku komunikacji miejskiej D-15, zamocowany na dachu od strony najazdowej,
zgodny z przepisami określonymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych…” (załącznik do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.),
odblaskowy (folia odblaskowa I generacji), wymiar znaku: 400 x 500 mm, krawędzie znaku gięte
na całym obwodzie.

5. Sprzęt
Wykonawca musi dysponować środkami niezbędnymi do przewozu (transportu) wiaty, fundamentów,
sprzętem do ustawienia wiaty, elektronarzędziami do montażu itp.
6. Wykonanie robót
Wykonawca stosować się będzie do ogólnych zasad w zakresie wykonawstwa robót budowlanych
oraz przepisów BHP.
7. Wykończenie
Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zdjęte w
lub kostkę betonową oraz uporządkuje teren po robotach budowlanych.

trakcie

montażu

płyty

8. Jakość
Wykonawca w trakcie odbioru robót przekaże świadectwa jakości i certyfikaty materiałów użytych do
budowy wiat.
9. Kontrola robót
Roboty w trakcie wykonania i montażu wiat podlegają kontroli w zakresie zgodności
z projektem technicznym, specyfikacją techniczną oraz zasadami wykonawstwa robót budowlanych
i przepisami BHP przez jednostkę nadzoru inwestorskiego.
10. Odbiór robót
Wiaty wykonane i zmontowane podlegają odbiorowi zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi
we wzorze umowy.

Rys. Projekt wstępny wiaty.
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