Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA we WROCŁAWIU
53 - 633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

Wrocław, 21.03.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa ławek przystankowych z podziałem na dwa zadania:
- zadanie 1 – dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu
uniwersalnego,
- zadanie 2 – dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu
staromiejskiego.

KOD CPV
3911 36 00 - 3 Ławki

zawiera:
Załącznik nr A
Załącznik nr B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem ławek przystankowych z podziałem na
zadania:


zadanie 1 – dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego LS/KA-F01,



zadanie 2 – dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego LS/KA-E02.

2. Ławki muszą zostać wykonana wg załączonych do niniejszej Instrukcji rysunków i opisów
obiektów.
3. Rysunek ławki stanowi:
Załącznik Nr A do niniejszej Instrukcji – ławka przystankowa typu uniwersalnego LS/KA-F01
Załącznik nr B do niniejszej Instrukcji – ławka przystankowa typu staromiejskiego LS/KA-E02.
4. Wymagania techniczne:
I.

Ławka przystankowa typu uniwersalnego LS/KA-F01



Ławka 4 osobowa w kolorze RAL 9007 wykonana z elementów stalowych
ocynkowanych ogniowo, powleczonych poliamidową powłoką (proszkowo) pozbawioną
porów, dzięki czemu cechować się będzie bardzo wysoką odpornością na
porysowania.



Powierzchnia powłoki ma być gładka, uniemożliwi to zaleganie kurzu oraz pozwoli na
szybsze schnięcie ławki po opadach deszczu.



Obramowanie siedziska wykonane najlepiej z rury o średnicy 30 mm z wypełnieniem
z prostych drutów stalowych o grubości 3 mm, gęstość kratki 15x15 mm, ewentualne
zagęszczenie siatki przy obwodzie dla dodatkowego wzmocnienia.



Wymiary siedziska: szerokość 450 mm, głębokość 600 mm, wysokość 450 mm.



Wymiar całkowity ławki 4 osobowej: wysokość 822 mm, szerokość 2175 mm,
odległość siedziska od nawierzchni: 461 ± 5 mm.
Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany:


wymiarów siedziska i oparcia w granicy ± 1,5 %, niepogarszające cech użytkowania
(wygody korzystania),



zmianę przekrojów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu proporcji, estetyki
oraz stabilności ławki,



zmianę rysunku graficznego siatki siedziska i oparcia, przy zachowaniu gęstości
i estetyki, wytrzymałości i niepogarszaniu cech użytkowych (wygody korzystania).

II.

Ławka przystankowa typu staromiejskiego LS/KA-E02



Konstrukcja żeliwna, zabezpieczona warstwą ochronną w kolorze ciemnego grafitu,
zbliżonego do koloru RAL 7021.



Siedzisko wraz z oparciem wykonane z drzewa liściastego (o odpowiedniej
twardości), oparcie 2 deski, siedzisko 4 deski, zagruntowane i pokryte trzema
warstwami powłoki malarskiej w kolorze brązowym, zbliżonym do koloru RAL 8016.



Wymiary ławki: wysokość 820 mm, szerokość 1960 mm, głębokość 670 mm,
odległość siedziska od nawierzchni: 435 ± 5 mm
Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany:



wymiarów siedziska i oparcia w granicy ± 1,5 %, niepogarszające cech użytkowania
(wygody korzystania),
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zmianę przekrojów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu proporcji, estetyki
oraz stabilności ławki,



5. Wytyczne dla wykonawcy:
1)
2)


3)

4)
5)

Ławki muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce
w myśl Prawa budowlanego,
wykonawca udzieli gwarancji na okres:
36 miesięcy - na konstrukcję ławek,
24 miesiące - na elementy drewniane.
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego.
przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego wykonawca przekaże
zamawiającemu:
a) instrukcję eksploatacji ławek oraz instrukcję sposobu montażu obiektów,
b) dokument potwierdzający udzielenie przez wykonawcę gwarancji,
c) oświadczenie, że ławki stanowiące przedmiot niniejszego zakupu, stanowią
własność wykonawcy.
Ławki należy dostarczyć i rozładować w siedzibie Zamawiającego, ul. Długa 49, 53633 Wrocław, w godz. od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku,
termin należy uzgodnić z Zamawiającym.
montaż ławek jest w zakresie Zamawiającego.

6. Warunki udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej:


zadanie 1 - dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego LS/KA-F01,



zadanie 2 - dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego LS/KA-E02,
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadanie lub
zadania polegające na dostawie wraz z rozładunkiem minimum 10 sztuk ławek
wolnostojących o konstrukcji łączącej metal-drewno oraz załączą dowód, czy
zostały wykonane należycie.

7. Zestawienie kosztów zadania.
Zadanie 1 - dostawa 13 szt. ławek przystankowych typu uniwersalnego LS/KA-F01
L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

1

2

3

4

5

6
(4x5)

szt.

13

1.
2.

Ławka
przystankowa
LS/KA-F01
Razem (poz. 1)
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Zadanie 2 - dostawa 17 szt. ławek przystankowych typu staromiejskiego LS/KA-E02.

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka

Ilość
jednostek

Cena
jednostkowa
(netto)

Wartość
(netto)

1

2

3

4

5

6
(4x5)

szt.

17

1.
2.

Ławka
przystankowa
LS/KA-E02
Razem (poz. 1)

8. Sposób obliczania ceny ofertowej.
Zadanie 1
Cena ofertowa brutto jest sumą:
 ceny jednostkowej netto za zakup, dostarczenie i rozładunek jednej ławki
przystankowej LS/KA-E02 pomnożonej przez ilość sztuk, powiększona o podatek VAT
zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.
535 ze. zm.).
Zadanie 2
Cena ofertowa brutto jest sumą:
 ceny jednostkowej netto za zakup, dostarczenie i rozładunek jednej ławki
przystankowej LS/KA-F01 pomnożonej przez ilość sztuk, powiększona o podatek VAT
zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.
535 ze. zm.).
Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym koszty transportu i rozładunku wraz z cłami i podatkami,
kosztami ubezpieczenia.
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