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Zawatta w dniu 2014 roku w Warszawie oomiedzv:
Sp6ldzielni4 Mieszkaniow4 RADNA z siedzib q00-341,'lWarszawa, rl Rudrr" 15a, zarejesr:owan4 w
S4dzie Rejonowym dla Watszawy XIII Wydzial pod numerem I(RS: 0000193500, NIP 525-00-12-455,
REGON 00 6 47 21 60, reprezentowa n4 ptzezi
1. Teresa Konowska - Prezes Zatzqdu,
2. slawomir Pawlik - czlonek Zatzqdu-zastgpca Prezesa ds. Technicznych,
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S 1 ZAKRES PRAC

l.Zgodnte z Pfieptowadzon4procedur4 pnetargow+przez Zamawiajacego Wykonawca zobovi4zuje siE
do wykonania zaktesu rzeczowego Umowy okre6lonego w pkt. 2 dotyczqceeo dostawy i montazu 1, szt.
dZwigu osobowego o napedzie elektrycznym
szybu windowego, przebudowawej66 do dZwigu nakaLdej kondygnacji orazbudowqprzystanku dZwigu
na ostatniej kondygnacii budynku w miejsce istniej4cej maszynowni, zwanego dalej ,,DZwigiem" zgodri.e
z Ofertq Przetargowq stanowi4c4Zatqcznikl\r']-. do Umowy otaz ze siczeg6trow4Charakr:erystyk4
dZwigu okre6lon4 w Za{Aczniku Nr 2 do Umowy. DZ-ig zostatie irymi.nio.ry w Uuaynh
Sp6tdzielni Mieszkaniowei RADNA w warszawie tptzyz ul. Radna 9.
2.1. Wykonanie Projektu Technicznego zgodnie z przepisarni ustawy z dniaT hpca1,994 r. plawo
budowlane (tekst jednoltry Dz, U, z 2006 r. Nt 156 poz. 1.11.8 ze zrrianami) , oiaz pnepisami
wykonawczymi do ustawy tj. Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktu ry z drna 2 wizeintz 2004 r. w
sprawie szczeg6Lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technic znyclr
wykonania i odbioru rob6t budowlanych otaz programu funkcjonaLno - u2ytkowego ( Dz. tl. Nr
202,po2.2}72),Rozpotzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnta 12 kwietnia 200it. w spra.wie
warunk6w technicznych , iakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie, Rozporz4dzeniem
Ministra Infrastruktury z dnta 18 maia 2004 r. w sprawie okre6lania metod i podstaw sporz4dzanta
kosztorysu Inwestorskiego otaz planowanych koszt6w rob6t budowlanych [Oz. U. N; I30,, poz.
1389) i innymi obowiqzuj4cymr przepisami dot. przedmiotu umowy obejmuj4cego :

a) ekspertyzg technicznqm^jqna celu okre6lenie rno2liwo6ci :

- calkowitego wyburzenia 6ciany zsypu celem poszerzenia szybu windowego
- poszerzenia istniei4cych otwor6w drzwiowych windy na wszystkich kondygn acjach ze
szczeg6lnytn uwzglgdnieniem istniej 4cych nadprozy nad tymi otworami
- budowy dodatkorvego przystanku windy w poziomie istniej4cej maszynowni z wykorzystarriem tej
maszynowni
- rozbudowy dachu w_obrgbie nowo projektowanego szybu windowego dla uzyskania wla6ciwych
yT9g6- okre6lonych przepisami UDT-- dorJczy minimalnej wymaganej wysoko6ci dla uz.,rstarua
dodatkowego przystanku w poziomie istniej 4cej maszynowni
b) c2956 architektoniczn4 obejmuj4c4 :

- rozbudowg szybu windowego z przebudowanymi otworarni drzwiowymi windy na wszystlich
kondygnacjach
- rozbudow€ maszynowni celem azyskatia dodatkowego przystanku wrndy, Iikwidacje stropu,
rozbudowp (podniesienie polaci) dachu w obrgbie -urryrro-r'
c) niezbgdne opracowanie w zakresie konstrukcji
d) przedmiary tob6t budowlanych
e) kosztorys inwestorski
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2,2.Wykonanie niezbgdnych rob6t budowlany.n fuodoi. z opr^cow^niem projektowym wedlug
punktu 2.1.

LUB

2,3. Wsp6ldzialante z Zamawtal4cym w ptzypadku teahzac)tpnez nlego czynnorici okre6lorLych
powy2ej w punktach 2.1. r2.2. w zakresie wykonania projektu oraz tob6t budowlanych

2.U zgodntony zakres rzeczowy obejmuj e.

2.l.lVlkonanie ek:perfl7y konrtrwkryjnej doflcqac/ roqbudoul,t, w flm posryrrynia :qybu windowego, pr4tbudory w/ii
do diwtgil na kaqdej kondlgnatli oraTbudowl prqystaruku d.{r/g,t na o$atni/ kon$tgnaii bu$tnka w mi/ste istniq'4ci
was(Tnowni (pr41badow1 nasry))t40wni) wra< < .jej :prawdryaiera prqeq architekta 4 uprawnieniami w branyy
ko nstru kryj n e1' w u 7go dtti e niu 7 Z am awial 4ry m.

2'2.IV1konanie projektu architektonicqnego doflcq4cego roqbudowl sryba windowego i prqebudoryt w(ii do tt{wigu na
k a idi k o n dlgn a t1 i w a 7go d.n i e n i u I Z am awi aj ary ru.

2.3'IVlkonanie prE'ektu architektonicqnego bwdowl prqystarukw d<rtryo na ostatui/ kondlgnaii bu$tnkar w mielsce
i s t ni / ry / n as 77 ru o w n i w a qgo dn i e rui u I Z am aw i aj 4t1 n.
2. 4. IV1 ko n an i e ro b d t b u d o w / ary c h p o / egaj 4qt c h n a :
1) roqbidrka ry1pu na ko44 kon$tgna/i na{emnej budlnka,
2) prrybudowa wejicia do dTwtga na kaqdel korudlgnaq'i budltruku beqwlchod4eniapoqa i:tni/qry obrys bw4llnka i lteq

wlkonlwania nowlch otworuiw w icianach rywrugtr7rrych
3) badowa prTystanku d{wigu na ostatniel' kondlgna/i budltnku w miel'sce istniej4cej matTynowni,

Lub

2.1.1Y$dld{alruie q ZaruawiEqCItm na etapie projektu i wlkonania roqbadowlt, w flm posryrrynia srytbu windowego,
prrybudowl wejii do dryrtg, na kaqdel korudlgna/i oraqbudowlprTystanka d<rtry, na ostatni/ kondlgna/i budlnku w
miejrce istnielryel ruasrytruowni prrybudory istniyacel masTynowni na polrqebl ltwdowl, gldwruie poprqe4 p'rTekarynie

Talolui technicqrych sqlbu, wniesienie ewentualn1ch nwag do w/w projekta prrybudowl w terminie najpd4nti 7 dni od
jego prrykarynia i jego qalwierdqanie, a takry ucqestnictwo w komitji odbiorowej doucrytc/ w/w projektu lorqebwdowl
oral ucT,estnictwo w komiyi odbiorowej doflcqarej robdt budowlanlch w qakresie w/w prqebadowl. ,$ysunek 7
laloryniami techruicqrymi do projektowaruia sTybu rpraclwanJr prry7 IV1konawcg stanowi Zal4cTnik Nr ...... clo

Umow1.

2'5.\Tykonanie projektu wymiany dlwigu wr^z z tnstalaciq elektrycznq (odrEbny projekt)
zaakceptowanych przez Zamawiaj+cego i uzgodnienie ich z Jednostka Notyfikowan4.
2.6.Wykonanie dokumentacji projektowo -- odbiorczej celem przedloLetiawJednostce Noryhkowanej.
2.7 .Wykonanie projekt6w kabiny w uzgodnietiu z Zamatnrajqcym,
2.S.Wykonanie prac budowlanych w szybie i maszynowni, polegajacych na odnowieniu powtrok
malarskich.
2,9'Wykonanre dodatkowych prog6w wej6ciowych stalowych odpornych na zarysowanie i usirkodzenia
lub uzupelnieniu lastryka oraz obudowy portali w uzgodnientu z zama:vraj+cym.
2.10.Wykonanie modernizacjitnstala|i o6wiedenia szyb6w i ewentualnie maszynowni.
2. 1 l.Wykonanie podzespol6w dZwigowyclr (1 kpl.).
2.|2.Dostawe w/w podzespol6w na plac budowy.
2'13.Demonta| istniei4cego ,,starego dZwigu" wraz z ich wywozem i utyhzacj4, oraz likwidacj4 starej
instalacji elektrycznej, z zachowaniem przez Zamawiaj4cego wybranych element6w. WYKONA\7CA
ptzeka2e do uprawnionego punktu skupu zLomu odplatnie zlom pochodzqcy z rozbi6rki stare€io dZwigu
i jej wszystkich element6w iub w inny wymagany spos6b zuLyllzuie. Srodki uzyskane ze spneditLy zNoiu
zostanq pruekazane na konto ZAMA\ilAJ{CEGO na podstawie asygnary lub faktury na p,odstawie,
kt6rej nast4ptNa ta sprzedaz w uprawnionym punkcie skupu zNomu.
2.1 4.Monta| nowego dfwigu, uruchomienie p 16 bne, regulac j g.

2.Il.Wymiana instalacji elektrycznej zasrlaj4cej dLwigi zgodnie z zattl.1lerdzonym pflez Zamariaj4cego
projektem, przewidujacym montaz ograrucznik6w przepiq6;
2.16,udzraL w badaniach dlwigu przez Jednostkg Notyfikowan4 i oplacenie zri4zanych z tym k,cszt6w.
2. 1 7.Rej estr acja d1.rlqjgu przez UDT.
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3'SzczegoNowy design i wyposa2enie oraz obudowa dZwigu zostarie uzgodnione z Zamatizjacym w
odtgbnym protokole.

S 2 'TERMINY WYKONANIA

l.Termin zako(czenia prac wymienionych v, $ 1 pkt 2.1 +2.17. ... i s;petrnienia
warunk6w okre5lonych w S 3 pkt 1.

l.1.Reabzacja dostawy podzespotr6w dlwigowych do .

l.2.MontaL dlwigu do ...,.,,,po rcahzacji dostawy zgodnie z pkt. 1,.1..

zgodnie ze szczeg6\owym Hatmonogtamem stanowi4cym ZaNryznik Nr 3 do Umowy.2. 2i,,a termin
zakonczeria rea)tzacit ptzedmiotu Umowy Strony uzu j4 datg odbiotu kodcowe go pnez l(omisjg
powolan4 pnez Zamatiajqcego, Wykonawca podczas odbioru koricowego dlwigu dostarczy I(artg
Gwatancyjn4 z Watunkami Gwatancji zgodnych zewzorem stanowi4cym Z*lqcznikl.Jt 4 do Umowy
podpisanymi przez kierownika I(ontroli Jako5ci.

s 3 WARUNKT REALTZACJT UMOWY

L.Watunkiem rozpoczgcta realtzacji przedmiotu Umowy w uzgodnionym termrnie jest udostEpnienie
przez Zamawraj4cego ,,starej " ksiggi rewizyjnej istniej4cego dZwigu.
2.lTarunkiem rozp oczgcia prac montazoulrgh j st1'
2'l.Dostatczenie zamkniptego pomieszczenta magazynowego do skladowania podzespol6w
dlwigowych,
2.2.Nieodplatn4 dostawg enetgii elektrycznej na okres prac brygady monta2owej do cel6w zwrqzanych z
montazem dlwigu.
2.3' IV' <:vicqku 7 rytkonlwarytmi robotami bwdowlarrymi, VYKONAIT/CA wniesie fla rryc<
ZAMAIVIAJICEGO qr1cqaltowaaqoplat€ qa korzgstauie energii e/ektgtc<neJ w kwocie 7500 ql.

S 4 ZGX-OSZENIE DZWIGU

l.ZgNoszertte kazdego dZwigu do badanra przez JednostkE Notyfikowan4 dokona w imieniu
TamawralQcego Wykonawca i za:tliadomt drug4 strone z wyprzedzeniem o planowanym terminie
badanta.
2.OpNaty n rzecz Jednostki Notyfikowanej za pierwsze przeprowadzenrebadatia technicznego dZwigu
ponosi Wykonawca.
3.W przypadku niedopuszczeria do eksploatacji w wyniku badaA przeprowadzonych przez Jlednostkg
Notyhkowan4 koszty tych badari ponosi Wykonawca.

S 5 ODBIOR DZWIGU

l.Wydany pruez Jednostkg Notyfikowan4 Certyfikat Zgodnodci dlwigu stanowi podstawg do
sp otzqdzenta protokolu odbioru kodcowego.

s 6 GVARANCJA NA Dzwrc |ZABF,ZBTECZNTE

l.Dlwig bgd4cy przedmiotem tej umowy stan4 siE wlasno6ci4 Zamawiajqcego po pozytywnyrrr badaniu
przez Jednostkg Notyfrkowan4 i w1'wiazaniu sip ze wszystkich naleznych i-okreSlonych w teji umowie
nalezno6ci rra rzecz lTykonawcy.
2'DLtig bqdzie objgty 60-miesigczn4 gwarancj4 na warunkach okre5lonych ,,\Tarunkach Grvarancji",
stanowi4cychZalqcznik Nr 4 do Umowy,
3.Wykonawca przedstawi Zarnatiaj4cemu 6O-miesiecznqgwarancj€ bankow4 bezwarunkow4, pNatnqna
kazde z4danie, i nieodwoNaln4usunigcia wad i usterek w okresie 60- miesigcznej gwatancji 

'na 
kwotq

stanowi4c4 r6wnowartose 5% wartoSci plzedmiotu umowy brutto tj. ,....,.. zN

plus vAT, a do czasu jej przedstawienia zamatwajqcy potr4ci w/w kwotq ,,,,..., ztr
plus VAT z faktury.
4.Wykonawca zobowtqzuje sip do wywozu wszelkich element6w ze starych wind w tym: gruzu, z\omw,
oleju itp. oraz tch uryltzacjt na wtrasny koszt.
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4
5,W okresie gwarancji, Wykonawca zobosiqzany jest do pisemnego zawtadomienta Zamatiaj+cego w
tetminie 7 dni w przypadku:

a) zmiany siedziby lub nazwy frrmy Wykona-wcy,
b) zmiany os6b reptezentuj4cych Wykonawcp,
c) ogloszenia upadlodci Wykonawcy,
d) wszczqcia postQpov/ania ukladowego, w kt6rym uczestniczy wykonawca,
e) ogloszenia likwidacji firmy \Tykonav/cy,

\ zavieszenta dzialalno6ci fitmy \Tykonawcy.
Nie zawiadomienie w tetminie Zamatnaj4cego o zaistnieniu powy2szych zdarzei spowoduje utratg
zabezpieczenia, o kt6rym mowa w ust.3.

s 7 KONSERWACJA r DOSTEPNOSC CZgsCr ZAMTENNYCH

1'I(onserwacia i serwis w okresie gwarancji, bgdzie prowadzony ptzez Wykonawce, na v,arunkach
odrEbnej umowy konsetwacyjnej (serwisowej), ktora stanowi Z*lqcznikNr 5, zawarej w dniu odbioru
koricowego.

],Wykonawca pny protokole koricowym pnekaze Listq firm autoryzowanych do konserwacjii dZwigu,
Insttukcje obslugi otazkody dostgpu do oprogramowania dlwig6w.
3.Wykonawca gwarantuje dla dZwigu na poszczee6lne produkowane elementy, dostppno66 czErici
zamiennych, ptzez okres minimum 10 lat.

[ 8. PRACE pROrEKTOtvE, uzysr(ANrE pozwoLENrA NA
BUDOTVE/ROZBr6Rrq

I'ZAMAIY4AJ'ICY {em a IYXKONAIV/CA rybowiqqaje sis do wlkonania PrE'ektu TechnicTnego
doflcl4cego prrybudowit s71tbu windowegr w ce/a jego posryrTenia o istnielaci komor1 <gporq oraq dobadoig
dodatkowego prTystanku windl w poryomie istniel'ace1 masqynowni Tgodnie qqaloqeniami okieilorytmi w pankrie 2./
, wra< l aTltskaniem wtry/kicb nieTbgdnJch wTgodniert, opinii, dery71i amo{iwialaqtch skutecqna reili:Vq'g robdt
ora4 uTyskanien prry7 ZAMAWIAJICEGO Prawumncnegr poluo/enia na budowg, ZAMAWTAJ.ICY
dopasTcla {ecenie prTeqW4'KONAIYCf; prac Projektorych Podwlkonawgt po:iadE'anmu odpowiedrue referencle
o1a7 pracownikdw dltsponajarych wlmagarytmi uprawnieniami projeknrymi. Stronq dla Podrytko,,tawgt jist
IYlkonawca, ktdryt nie moqe prTenieii qobowipqai rytnikEaclch q ro{icryi 7 Podrytkona)rycq na
ZAMATYTAIICEGO.
2. Sry'rygilory lakres ekspertlTy konstrukqln/ ipracprojektowlchprqectstawiajaZakrey stanowi4ce Zal4<:zniki I\Ir
6i7.
3.V'1'KONAI'VCA rykona dokumentatlt <godnie qprrypinmi uttawl qclnia 7 /ipral994 r. Prawo budoa,larue (t€kst
jedno/itlt DZU, < 2006 r Nr /56 poq /7/B qe rywianami), oraq prqepiiami wlkonawcTymi clo ustawl y'.
ro$orY4dryniem Minittra Infrntraktury q dnia 2 wrqeinia 2004 r. w sprawie :a.aeg,il0weg0 qakreru , "ft*ldokumerutaq'i prEektow/, speufkaii terhnicqnlch w-ykonania i odbiora rob6t bwiowlarych oraqprogramilrrLrJo;toi-
wTytkowego (D4U' Nr 202, po4 2072), roQorq4dqeniem Ministra Infrastruktugt qdnia / B maja 2004 r,
4.1Y7'KONAIY/CA qobowi4qaryt .ie$ nieodplatruie do qorganiqowania miniriam clwdch spotkafi roltocyrh q
ZamawiE4rym, na kttlrych Tostan4 pisemnie wqgodttione, prTyjete w trakcie pr(ektowania roryai4qania oroT Aotai
urqqdryil i materialdw.
S.IVryKONAIY/CA dostarcryt ZAMAIV.IA]ACEMU dokumentacyg prEektowq q oryginalami wsrystkich
w1m agaryt ch prrypi: ami u 7go drui e i ora I opinii.
6'IY/YKONAIVCA dol4cTy clo dokumenta/i projektow/ rytkaq opracowaii oraq pircmne olwiadcTgnie, :p jest ona
wlkonana Tgodnie < amlwq obowi4Tujqumi prqepisani wlmieniorulmi powJryj ura< nurmami technicqno-budiilaru1mi i
7,e qo$ala wlkonana w stanie kompletrym qparuktu widrynia cela, ktdremu ma sluqyf.
7:Z-1,r!hU wlkoruane prryqpodwlkonawujw I'Y4KONAIVCA ponosi p€ln4 0(tp0;i€ct{alnoiijak 7a twoje ,@alania.
S.IYYK)NAIVCA odpowiada 7a d{alania i qaniechania orib i poirytkoniwcdw, qktdu);h p0m0c4-Tobiwiaqanie
,!to!y!' jo* nlwnieiosdb, khiryn wlkonanie Tobowi4TaniapowierTa, ja| qa wlasne dryalaiie lub qaniech)nie.
9.Ir/7'KONAIVCA rybowi47aryt 1e$ dostarcpi ZamawiE4nmu komplet clokum-entacli rykiruawcryl ktdra jest
nieT!1dna do w1$qpienia lwnioskiem o deryTllpoqwolsnia na budowg wra< <wra<<nitTbgdnJ,il qalacqnikami. 
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5
d) w formie pisemn( w nastspujqyrch iloiciach: projekfl w 5 egqemplarqath, prrydruiary robdt w ) eg4, speryfikaig

technicTna w 2 eg4 i prrykaqana Zamawiaj4cemu protokolarnle, prqry cqym 2 eg4 prqgclnianlw naleTl,prqekaqai
Zamawial'4cemu niwnieiw programie korqtorysowlm w ktdrym 4ostall wlkonane (preferowane prT,eqZin)wiajqc€gl:
Norma /wb Zu{a).

b) na noiniku elektronicqrytm /. np. p{ttie CD, pendriue lub inrym w forrnade: ,,PDF" &omliletowan4 i
skatalogowan4.

/l.IY1tkalopracowail oraTpisemne oiwiadcrynie, o ktdrym mlwa w ! 2 u$.4 rtanowi4inlegra/n4cTeiiprqekaTywanel'
dokumentaEi.

/ 2.Mie1:cen odbiorw wlkonan/ dokuntrutarji projektowy b1drye siedT1ba Spdld{elni Miesqkaniow/ Radna",, ul. Rndna
| 5 A, 00-34/ lN/arcqawa.

I t.ZAMAIY'IAJACY po otrqyraaruiu dokumenta/i prE'ektowel prTystqpi do cqynnoiri odbioru prq,ekaryn/
dokumentaqil kt6ry rykoicqy w terninie do 3 dni robocTych podpiwniem protokola odbiora, albo qwrotem ao*r*ritotJt
qpodaniem w piimie prTyc4tn odmowl jy odbioru.
/4,Pr4t odbiorry dokumentacli profiktow( ZAMAIV/IAJACY nie jett obowi4qargt dokonlwat,sprawd71,'nia jakolti

prqe karyn / do kam e ntarli proj e ktowy'.
l5.Dokumentem potwierdTajqtyn dokoruanie odbiorw dokwmentacli prEeknwy' jest protoktll qdawc4t-odbiorcyt,

prlygotowanl w 2 eg7, prqeqIN/YKONAIV/CE i PndpiwnJ prqeqstronl (Jmow1. Podpivnie prolokolu nie oqaacqa
potwierdrynia ltraku wadfTycqnlch i prawnlch dokumentaq'i prE'eknw/. / 6.Protoktil, o ktLrym rzowa w u.rt. 6 ttanowi
podltawg do $or7qd<eniafaknrl koilcowel obejnuj4cel wlnagrod4enie qa wlkonaryt i odebranltprrydmiot lJruow1t.

/ 7'O lauwalonlch wadach i brakach w dokwmentaii prEeknwej w kary!1m cTasie rea/iqacli-wmory oraTtrwrznia okrev
gwaran/i i rgkojmi, ZAMAW'IAJACY bgd<le qawiadamial WTKONAIT/CE na pilnie, ,j,4oorqoia, tvie dluq,:qy
nii 1}-dniowlt termin usunigda stwierdqonltch nieprawidlowolri, /B.Na etapie postgpiwarlo o-w1,Aorii poEwoknia ia
badows w prTypadku koniecTnoici aqupeluienia b4di poprary prrydhionel dokumentaq'i I{4KONAIVCA ma
obowi4ryk dokoruai flch wqupelnieil /ub poprawek w termiruie wskaTanjtm prqeq urqqd. ,eot olt!ry wniosekt o wltdaruie
poqwolenia na budowg, badirylosqenia rea/iqa/i robrit.

18.Strory usta/cy'a wlmkoli wytagrodrynia rycTaltowego qa wltkonaruie prry&niotu [Jmow1 qawiera teqwlnagroclqenie 7a
po trry bne n adqory autors kie.

| 9.IY poryry7gl cenie miesi ig wlkonjtwanie poprawek do dokumentaii projeknw( prqect i na etapie uTyskiwania
poqwo/enia na budowg oraqnadqory aatorskie.
20.IYryKOI'LA\Y.CA pr4tjmwje fta. siebie obowi4qek pelnienia naclqoru autorskiego /t(t i4danieZAMAIYIAJACEG) w qakresie rynikry4rym qart. 20 i 2l astawlt prawo budowlane.
21.P0@t1 rua bwdowie prTedstawiciela LY/YKONAIV/CY w sprawath uTupelniania brakdw dokamentayi i asuwania jg'
wad nie s4 w roluruieniu ty umowlt i art. 20 uttawl Prawo badowlane - niclqora*i autorckimi.
22'WprowadTone prrylnad4ir awtorcki aTwpelnienia dokumenta/i musq4 b1i ruarxl.r<0n€ w prE'ekcie. Pow1q;ry <miary
nale7y potwierd{t'wpisem do d(ennika budowl.
23.Strory Tgodnie oiwiadcqEa ry bedq, wsptilpratowai, konwltujqc wqEerunie sw(e uwagi i propogulrt dotlcq4tv
dokuruentatli i doloi4 $arail w ce/u asuruigda ewentaalruie powstallch utruchiei hamujagtch p-ct prEtEnir.
24.Dodatkowe matena{t nieqbgdne do na/eqytego wlkonania prrydmiotw tlnluwlt ktlrych potrrybi ryloni si12_ w traktie
realiqarli umzwJ ZamawiE4gt dostarcTy w terminach aqgodniorytch qlylkonawc4.
25.IV1konawca lawiadomi Zamawiaj4cego o wstrTltmaniu prac lab potrrybie wTykania darytch nie4wloc:yie po ich
ujawnieniu.

26.1V ra{e rytstqpienia istotnq' ryztianjt okolicryoici powoduj4c(, ry wltkoaanie amuwJ nie kqy w iruteresie 1,ab/ic7n1m,
c7,ego nie moVua fuik prrywid{ei w chwi/i Tawarcia t/mlwlt Zamawi@4cema prTyslwgule prawi ohtqltienia)A ,*ii1 ,
terminie miesi4ca od pow{6cia wiadomoii o powltqtqych oko/icqnoidath.
2T.Niedotrrymanie tenainu reali7aqi prq,edmiota umuwJ) prq,eq l7lkonawc€ < prn)cntn, qa ktdre nie ponosi
odpowiedT\a/noid ZamawiE4tJ, mo7,e b1i powodem wlpowiedqenia (Jmowlt w terminie / 4 dni
28.WryKONAIT/CA nie odpowiada qa nasftprtwa rynian w dokumenta/i prQektow(, jeTyli nie b1l1 one 7 nim
uTgodnione, /ec7 rystai wprowadTone albo w trakrie sporq4clqenia pruj€ktu; Daiwhnego/Llioro*rrygo prry<tnnegy
Tatrudnionego prTgZAMAIY/L4JICEGO prE€ktanta, lub podcTas wlkonltwania roiat bidorlor1,J"rp.ioaqor1,"tl,
b e 7 konsu ltag'i qprTe d.stawicie lami I{4KONAWCY.
29.IYYKONAIYCA ud{e/a ZAMAIYIAJzICEMU pircmny gwaran/i jakoici na prryka7an4 do,kumentaq's
prEektow4.

30 Tymin gwaranqi wltruosi , , . ... Iata i licqy sig od d.a{t koficowego odbiora d<rtg.
31 NieTalelnie od uprawniefi prqyiluguj4gtch ZAMAIV4AI,ICEMU q rytwlu ud{elone1 gwaranEii lakoid,ZAMAV4AJICEMU prTytluguj4 uprawnienia qUtulu rskEmi 7a wadl do-kineutagi projektiwi bqri,og

llLu-
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32,Strory roryryrry1a uprawnienia ZAMAWAJACEGO qfltula rsknjni ry wadl fTytrye i prawae dakumenta/i
prEektowel i wTgadniE'a qe aprawnienia te rytgasEa w stosunku do IX/YKONAIVCY wraq 4 w-ygalnigciem
odpowied(alnoid q lttulu rlkojmi 4a wadl obiektu lub robofl wlkonane na podslawie tq' dokwmentaq'i projektow/.
Termin gwarancli licqy stg od datJ odbiorw komp/etnej dokumenta/i prEeknw/ beqwwag.
SS.IYYKONAIVCA odpowiada qa wadg dokumentayi projektowej rdwniei po upfuwie okresa rgk,tjni, jeryli
ZAMAIV4AJACY qawiadomil VryKONAIVCfi o wad7e prryd upllwem okren rskojni (art. 568 Kc..,t.

34.VryKONAIVCA odpowiada qa Tgodnoii ro7wi47ai projekta niniel:7ych prtJ'ekt(iw wlkonawcTych q prrypisami
te c h ni c qn o - b w do w la n1 m i i o b o wi 4qwj 4ry n i n o rm am i.

':'' !'::'::': ::-:?:::",r :::: !"'!::,: !':' :ytj:#::,.T,f:Lf'* '!r!?y' l;
36'Jako koordlnatora w Tzkre:ie wlkorytwania prac projektorych ZAMAVIAIACY ryryacry: p, Slawo;wir Pawlik
te/. 507-053-101, a podcqas jego ruieobecnolci MariusTRadQyewski ter.509 gg2 jg3.
37.Nini/s77m l{/lkonawca prrynosi na Zamawiajac€gr na qavdTle braku wll4cqnoici wtqelkie mE4tktowe prawa
autorskie do prT,tdmiotu amzulr bqdi ka<di jegl qciri nie wll4cqajpc praw autorskich clo rltunktiw i tpegyfkiii ctla
wltkorTystania prrydmiotu uruzwJ) Tgodnie iego okreileniem w ! / 6 Prawa le prqechodqa na ZamawiE4cego do ko<dtSo

1 projektdw odd{e/nie I chwil4 qaplacenia prTg ZamawiE4cegt wJftagrudrynia qa wltkonane i prqekaqaie
Z aru awi aj 4c e m u P roj e k fl .
38. IVlkonawa wpowaqnia Zamawiajqcego do dokonlwaruia Twian projektw qa uprrydniqpisemn4 Tgod4lY/lkonawgt
ud{elan4ruEpdaniej w terminie 3 drui robocqych odpivmnego Tawiadomienia oraqwchoclq4cel wj sklai dokamentat1i, w
Um - jeso roTw/ania, w spo.rdb ruie porystaj4gt w spryecqnoit'i qruiemaj4tkoulyni prawami autortkimi oraTqprrypisarni
Prawa Budowlanego i aktatni prawnltmi qnin 4ui4qaryni.j9'IY prrypadku ro4ui4qania nini/sryl amlwJ) lub odstqpienia od ni/ prqeqknir4ko/wiek ry stron, Zamawittjqgt bgd{e
uprawnionl powierT4f w1koruaruie niewlkonanq' cqcici qamrlwiorych proiekhiw osobie trT,rciej, oraq aTli dla tltch celiw
dokamentaqeprojeklowqopracowanqprTeqlV1konawcg, w qakreie wjakim uqna to qa stosowne i qchwil4l dorgc<enia
olwiaclcrynia o odst4l>ieniu od umowl na ZamawiQ4cego prTechodq4 autorskie prawa majqtkowe do wjtkonanego prqeq
Z am awi @ 4cego P r7e dm io tu U m ow1.

4).Majatkowe prawa autorckie do PrE'ektu prqechodqq qa odplatnoici4 - w raruarh wlnagroclqenia qa wlkonanie
projektu, okrei/onego w $ 6 ninieyTE Umowl.
4l 'IV rclu uniknigcia w4tpliwoici Stroryt wtalajq, ry mal4tkowe prawa autorskis doflcqqn prqtd.niotw (Jmoalt
prrychodqq na Zamawial4cegl, ila nastgpuj4yrch po/ach eksploataq'i:

a) kopiowanie dowohq technikq i na dowo/rytch nolnikach;
b) wprowadqanie do pamigti komputera;

I qwi e /o kro tni ani e do wo /n4 te chni k4.
d)preryntowanie w ramach pokaqdw i w sprawach urqgdowltch, w flm publicqne;

42.Zaplata wlnagrodTynia okrei/onego w [ /2 ninielsTgl (Jmow1, wjttT"erpaje rosqcT"enia WTKONAIV/CY qtltalu
prryniesienia autorskich praw mE4tkowlch na wsTystkich polach ektploatacli oraqprqenieienia wlasnoiri egqe;wplar7y.
43.Spor7adrynie i qloqenie prawidlowego wniotku o deqtTlg na po4wolenia na badowg w terminie 2 dni n,bocTyih od
pro t o ko I u o d b i o ru do k u m e n ta / i proj e k to w /, j e s t o b o wi 4qki e m Z a m a w i E qcego.

S 9 ROBOTY BUDOIVL/INE

l.Szczeg6lowy zakres rcb6t budowlanych, 4uanlch da/e1'robotarni budowlanlmi lub robotami, prT.edttawia
Opi: rykruu robtit i sqcqegiloryt kos7ltoryr ort*ry ,taiowi4rl, ZalEczniki Nr I a i b,
2.IN/lkonawca bgd(e prowad(f robofl ilami wlam1mi i podrytkonawcdw, Tgodnie qe t{wk4 badow/an4 qasadami
wied7L technicqnej, projektem, degtTjami adnini$ragtjnltm, w tJm poqluo/eniem na bwdiwg, Prawem Ba,diwlanlm,
normami, w1t1tc7rytmi producenhjw i dostawctiw, warunkami aprobat technicqrytch, warwnkami technicrylmi wltkonawstwa
i odbioru podaryrmi w ninielsryi Umowie, ry :7crygilnq starannoiciq aw1glgrtniaJ'4r.e K,e s4 iie pioaradqone w
Tamieqkafun budlnku.
3'lYlkonawca ma obowi4ryk qabepitcTyi teren budowlt i odpowiada qa sprawlt bhp oraq qabe4oiecrynia
prry ciupo iarow€4l na terenie bu dow1l

4.IV1konawm, lqachowaniem na/e4ttej starannofti, dokonal wiTji hka/nej bwdltnku/,tiw i tereruu oraqpot'wierd{l w
foryalarqu ofertowlm, ry na d{ei Tlorynia ofertlt ryal istni/aa|t tam stan fakflcqn1.
5.ZanawiEary pr79ka7g a IVlkonawca prryjmie front robdt (plac budory) nalpti{nii w terminie 2 dni robocrych od
uTyskania ofiatecTnego popuolenia na budowg

6.Prryd.rtawicielem lVlkonawgt na budowie bgd71e .

l lLr'a
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7. Z a ru awi a1' 4Et ws k a 7,e 

p u n k t p o lt o ru w o d1t i e n e rgi i e I e k try cry i.
B.IVltkonawca rybowi4qary jest do 4urotu ZamawiQ4cemu kotqttlw <aucia energii e/ektgpry/ i wo@t.

9.Ro{icrynie qa pobran4 eneryg elekt7rc<ft4 rra< <aAtq. wodg nast4pi wg wskaqai arq4dqei pomiarowltch odd{e/n4

faktur4.
l}.Stronjt uTgodni4 granice placu badouy oraq inae nieqbgdrue ehmentl wspdlpraqt aTgodnione i qawarte w protokdle

prqekarynia badowl.

| / 'IY/ qa;ie wlkorytwania robdt Wlkonawca ma obowi4Tgk utrgtmaf plac budowlt i otacqalag teren w stanie wolnltm od
prrysqkdd, skladowai materia! i :pr\€t w miefscu wskaTanlm prryq Zamawiaj4ngof wlaiciciela terena a, naleqyQm
porq4dku, a 4bgdne materiafi i gr\€t usun4i Tterenu badoryt.

l2'I{/lkonawca qobowiqquje sig qatrudniai rykwalifkowanlch robotnikdw i inrych pracownikdw, w tjtru aadqorw
terhnicqnego, nie4bgdrych do nahTytego i terminowego wlkorania robdt.

l3.W1tkonawca Tapewni $r3gt i arTqd.rynia nieVbgdne d.o nakqytego i terminowego wlkonania robtit,
14'IV prTypadku robtit objgtJch po4uohniem na badowglYlkoaawca bgd{e miat obowi4T,tk ustanowieaia kierownika
robdt q odpowiednitni uprawnieniami badowlaryrui.
l5.V|/jtkonawca prrykary Zamawiaj4cemw kopig poliy ubepiecqeniowel od odpowied{a/noid rywiln( ry sqkoclt
w;t rqad qo n e w qw i q<k u 7 p ro w a d qo n 4 d { a I a / n o i c i 4.
l5.lYltkoaawt'a qrealiqaje robogr budowlane qwlkorzStstaniem mateialtiw, urV4dqeil i in.rtalacli wlasnlch (qqkwpiorych

prrylsiebie) Tgodrytch qprojektem a w prTrypadku 4nian po ich pisennel akceptaii prqeqZamawi@4cego.
l7.Zafiosowane materiallt, url4dTgnia i instalaq'e powinnl odpowiadai wJmugum wltrobtiw dopusqcqorytch,do obrotu i
stosowania w bwdawnictwie okrellonlch w art.l0 - (Jttaw3t" Prawo Budowlane" o parametrach technicTll1ch nie niryTych
od wskaqarych w kos4!'or1sie.

/ 8'IVlkonane robofl qanikow lub wlegaj4ce qakryciu qostan4 kaTlloraqowo pisemnie Tglotqone Zanawia|qcema. IV
termiruie 3 dni robocqych od datjt pisemnego TglosTgnia ZAMAW'IAJICY konisltjnie dokona odbiora tlch robdt
protokolem, kttlry bgd<le qawieral obrniary wf w robtlt i wpi:em do d.{ennika bwdowlt .

l9.IV1konawca Tglasqa ZamawiE4cemu gotowoii do odbioru wsrylkich robtit na piimie.
20.StroqtpostanawiEa qe odbiorem koicow1m bgd<le objgtJ prryd.miot amuwJ) w pelrlym qakreie r<ec<uwJm.
2/ 'Jeryli w cTasie koniyjrrych c7yrunolci odbioru koticowego robtit ujawniono istnienie istotryth wad, oraq jeqeli
If,/1koruawca nie w.ykonal wltmaganlch pnib lub sprawdqei /ub nie prqedloryl oclpowiednich dokimentdw I poqoiialiitl
niewlkor}tstarytch materialfw, Zamawiryqqt rua prawo w$rptmai komiyjne cTynnoiri odbioru koricowey:o robdt do
uwnigcia fith wad lab wlkonania wlmagarytch pnib, sprawdryi i do$arcTenia wlmagarytch dokwmentrjw. Je:yeli w toka
cTlnnoici odbioru 1o$an4 $wierdTone wad1, Zamawiaj4cenu prry:lugujq wdwcqas nastqlaj4ce uprawnienia:
(a)1eryli wadlt nadaj4 si6 do usunigcia - wJ<nacy) tenrlin na arunigrie stwierdqonlch wad,
(b)1eryli wadl ruie nadajq ig do usanigda ZamawiEqry ruoqe q4dai ultkonania robrit badowlarych lzb ich calgici po raq
dragi,

(c) I[/ltkonawqt ruie prqyslugaje wlnagrodqenie <a prac€, materiall, urq4drynia i instalar1e uqyte do usanigda wad,
(d) IYlkonawca Tobowi4qargt je$ do powiadomienia Zanawialacego o asunigriw wad oraq do iqdania a.,17nacqgnia
termiflu odbioru robdt uprTgdnio qakwestionowanlch jako wadliu5tch.
22'Zamawialary w tenninie 7 (siedniu) drui od cltwili qawiadonienia dokona odbioru a/bo prqekaqe l71konautgt pi.remn4
deqt716 ustalaj4cqjakie waruruki nu.rqq b1i spelnione, afui odbitlr mtlgl lryi dokonary Tgodnie q(Jmowq.
23'IYltkonawca prrydloTy Zamawi@qcemu w dniu odbioru konplet dokamentujw wltruaganlch prqepisami prawa
badowlanego, w {tm dokwmenta7g powJtklnawcryz oraq dokumentjt ro{icqgniowe, a takqe poqottaloii niiijtk,orTyitarytch
matuialdw.
24.2a datg odbioru i rdwnocqelnie teftniau qakoricqenia robtlt budowlanlch uwaiai szg bgdrye datg :por.<4drynia i
podpisaaia protokolw odbioru koicowego robtit badow/arych prqeq komiy'g.
25.lN/1koruwca ud{e/a miaimuru 4-/etniy'gaaran/i na robotjt budowlane objgte (Jmow1 od datjt kontiyjnego podpisania
protokolu odbioru koilnwego calego prrydniotu [Jmowlt tj. odbiora d<rryr.
26.Zanawia1'4qtjest qobowi4qaryt powiadomif L(/lkonawcg o powsta[tch wad.ach prrydmiotu oclbioru w ciatga /0 dni
robocUtch dafl ich ujawnienia, natomiast lYltkonawca jut qobowiqqary do irh uswnigcia w terminie *lqnorqorl*
stosownlm protokdlem.

27.2a skutet'7ne Tawiadonieruie pisemne stron uwaia sig qawiatlonienie mailem, fakrcn lub lbnn polenrytm na nii!
wltmienione adrey:
Zamawiaj4qt: spdld{elnia Miesqkaniowa RADNA 0|-i4l l%arsTawa, al Radna l5a,
IX/lkonawca:

'Jr 
I

s 10 ODSTAPTBNTE OD UMOWY
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l,Strony postanawiaj4, Le opr6cz przypadkow wymienionych w tytule XV I(odeksu Cywilnego,
przysluguje Zama'iaj+cemu prawo do odst4pienia od umowy w nastQpuj4cych przypadkach:

a) kiedy zostanie ogloszona upadlo6i Wykonawcy lwb rczwt4zanie firmy,
b) ktedy zostanie wydany nakaz zalgcia maj4tku Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca z wlzsnej wrny przerwaL rcahzacjg rob6t i nie tealizuje tcb.przez okres 15 dni
d) gdy Wykonawca realtzuje roboty niezgodnie z umow4 i dokumentacj4, hatmonogramem rob6t onz
watunkami technicznymi, jezeL po pisemnym upomnieriu przez ZAMAWIAJACEGO w ci4gu 7 dni
roboczych nie skoryguje swych dzizNaA w spos6b okreSlony przez Z,\MAWIAJACEGO
e) gdy zwlokaw reahzacjiprzedmiotu umowy ptzektoczy 30 dni.

2'Odst4pienie od umowy powinno nast4pi6 w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odst4pienie od
umowy kt6rejkolwiek Strony z powodu jej Jikwidacji lub upadio6ci ograntcza pnwo nahc:ianra kat
umownych na okres do daty Jikwidacji lub upadlo6ci.

3.W razre odst4pienia od Umowy z przyczyn, za kt6re lTykonawca nie odpowiada, Zarnawiaj4cy jest
zobov"t4zany do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t oraz zapLaty wynagrodze tia za tie,
b) o dkupie n ia z akup ro ny ch p n ez wyko n awcE materiah 6w, utz 4dz eA i in s talac j i,
c) przelgcra placu budowy.

s 11 KARY UMOWNE r ODSZKODOWANTE

1'.W nzie niewykonania lub nienale|ytego wykonania przedmiotu Umowy rkazdej z jego czg6ct.
1.I. Zamatviaj1cy zobotn4zuje sig zapNaci(. kary umowne:

1 ' 1 .1 ' w wysokodci 0,25 o/o wartoSci przedmiotu umowy za kaLdy dzie| zwNol<t w terminie rcdtzacji
warunk6w umowy.
1.1'.2' w wysoko6ci 1,0 o/o wat;to6ci przedmiotu umowy plus zwrot udokumentowanych porLiesionych
koszt6w rczltzacii umowy w razie odst4pienia pfiez Wykonawca od Umowy z powodu
o kolicz no 5 c i, za kt6 rq o dp owiedzialno 6 i p ono si Zamawiajqcy.

1.2. \)Tykonawca zobowi4zuje siQ zaplacit kary umowne:
1.2.1.vt wysokosci 0,25 o/o watto6ci ptzedmiotu umowy zakazdy dzieri zwloki w terminie reahzacji
warunk6w umowy.
1'2.2.wysoko6ci 700/o warto6ci przedmiotu umowy w razie odst4pienia przez Zama:xiajacego od
umowy z p owodu okoliczno6 c i, za kt6te odpowiedzialno6 6 p onosi'Wykonawca.

2.Zamatnai4cy i Wykonawca mog4 dochodzii, na zasadach og6lnych, odszkodowanta przewld:,szajqcego
karg umown4.

S 12 W}NAGRODZENIE

l.Zamatiaj4cy zobowiqzuje sig zapNactc Wykonawcy ceng ryczahtowa w wysokodci: .......... zt
netto (slowrue: ..... ... z\ogrch .... groszy) porviEkszone
o naleLny podatek VAT, w tym .. ....... zL netto za moniaZ i dostawg
dlwigu lra< ' ' .. ql netto ry eksperfiqe technicqnq pran pr(ektow€ urat< wsrylkie
robofl budowlarue.

2'\)Tynagrodzetie o kt6rym mowa w ust 1,. zostatie pnekazana na rachunek Wykonawcy w banku

3.Co d.o cqlici w/w wlruagrodrynia rycqaltowego w wf w kwocie . { netto qa ektperflqg
techniclnL' pran projektowe zra< wsqylkie robotl budow/ane, Stronl ustalaj4 mo{iwoli roryqerT,enia lub 7wnieyqenia
qakre.ru robdt na podstawie komiyjnie podpivnego protokolu koniecTnofci.
4.Stawki i uryt jednostkowe okreilone w Szczeg6lowym kosztorysie ofettovym, stanowi4gtm Zal4cznik Nr
8 b, nie pod/ega1'q rywianom w okresie obowi4Tywaruia [Jruow1.

S 13 TERMIN PI,ATNOSCI

l.Strony postanawiaj 4, ze roz)tczenie Wykon^wcy z^ ptzedmiot Umowy nast4pi faktwqkodcow4, ktor4
Wykonawca przedNoLy po zako(czeniu wszystkich rob6t i koricowym odbiorze dZwigu.

-j r[[*,
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2,Wszystkie platno6ci wynikajace z nniejszej umowy b9d4 platne w tetminie 30 dni od daty odbioru
ko6cowego dZwigu,
3.Za rttetetminowe regulowanie nale2no6ci Wykonawca bgdzie m6gN nahczy6 odsetkr za :zwLokg w
wysokodci odsetek ustawowych zaka|dy dzien zwhol<t.

S 14 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.W sptawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 m^jqzustosowanie przepisy I(odeksu Cywilnego.
2'Wszelkie mo2liwe spory mogace wyniknad ze stosunku objEtego niniejsz4 Umow4 bgd4 toirstrzyg ne

27 dtolzg wzaiemnych negocjacji, a w ptzypadku braku porozumienia ptzez odpowiedni Sad wla6crwy
dla siedziby Zamatiaj+cego.
3.Wszelkie zmiany tre6ci niniejszej Umowy wymagajqpisemnej formy Aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewa2nodci.
4.Inte gr alnq cz 96 ct4 Umowy s 4:

1..1Zatrqcznlk Nr 1 - Oferta przetargowa
1,2 Zal4czrttk Nr 2 - Charakterystyka 1 dZwigu z^morrowanych w budynku pruy ul. Radna 9
1.3 ZaNqcznik Nr 3 - Harmonogram Wykonania Rob6t
1..4 ZaNqcznk Nr 4 - Warunki Gwarancji na dlw-tg
1.5 Za\qcznlk Nr 5 - Umowa o konserwacjg (serwisowa) na ditw,tg
1..6 Zalqc<nik Nr 5 - Sryrygiloryt qakres eksperflry konarwkryjn/
1..7 Zalacryik Nr 7 - Sryrygiloalt qakres prac prEektow1ch
1'.8 Zaltuyxik Nr 8 a i b - opir qakresu robdt i sryqegllowl kos{orys robdt budow/arytch
1,9 Lub Zal4cryik Nr 5 - ZaloTgnia do projektowania.

5'Umowa zostzla sponqdzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplatzachpo jednym dlakazdej ze Stron.

zAMAWTAJACY WYKONAWCA
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CHARAKTERYSTYKA DZWIGU W BUD}NKU PRZY UL. RADNEJ 9

Zatqctznikm2
do Umowy

z dnia . 11014 roku

- osobowy, umoiliwiaj4cy tiazdw6zka inwalidzkiego

. .. , kg / .. .,. osob

- elektryczny, bezreduktorowy z wci4gark4 firmy

-HQ -....'''
- regulowana falownikiem (1m/s)

-nieptzelotowaS x GxH x..... x..... (mm)
- segmenty nierdzewne
- na tylnej Scianie

- energooszczgdne LED w suficie nierdzewnym podwieszanym
- podwieszony typ LASER, vzz6r o6wietlenia do uzgoilnienia
- granit (sztuczny), cokoly ptzypodlogowe nierdzewne
- nierdzewna, w przekroju okr4gla, na Scianie bocznej i tylnel
- nierdzewne po dwie nakazdqze 6ctan
- pokrywa ze stalt nierdzewnej, wyposa2ony w przyciskli

nierdzewne pod6wietlan e z grafik4Braille'a

- wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny

- automatyczne teleskopowe, . . ... panelowe
- szeroko66 . . .. mm
- wysoko66 ...... mm
- skrzydla malowane proszkowo na kolor 7037

Panelzaslvien:

I elektroniczny piEtrowskazryacz
) awaryjne o6wietlenie; system oSwieda kabing w przypadku braku zastlarja

z wtrasnego 2r6dLa (2h zastlanie z baterii )
t lampkg przeciqzenta

I stacyjkg podtrzymania stanu otwartych drzwi
I Gong 2-tonowy
t przyciski:

* wtrqczajqcywentylator
* przyciski dyspozycji przystank6w
* otwierania dnw,t
* wLqczaj4cy Alarm

I(asety wezwa6: - pokrywy ze stali ruerdzewnej w wersji antywandal,
przyciski p od6wietlane nierdz ewne

o Wentylacja;

Typ dZwigu:

Udlwig:

Napsd:

lfysoko66 podnoszenia:

Ptgdko6i

IIoSi przystank6w:

Iio66 doj56:

I(abina:
* Sciany;
+ lustto
* o6wiedenie:
* suht:
* podloga:
*' potgcz:
* odbojnice:
x panel dyspozycji:

Drzwi przystankowe (6szt,)
> wymiary w Swiede:

lrluv
10
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- oScie2nica malowana oroszkowo 7037
- dodatkowe progi nierdzewne zabezpieczaj4ce

posadzkg ze sztucznego ....

r Drzwi przystankowe (1szt.) automaSczne teleskopowe panelowe napQd
tegulowany

falownikiem

> vrymiary w 6wiede: - szeroko6
- wysoKosc ... lrlln

> Wstroj: - skrzydla nierdzewne
- odcie2nica stal rietdzewna szczotkowana lub inna
- progi nierdzewne lub aluminiowe
- dodatkowe progi nierdz ewne zabezpieczajqce

posadzkE lub wykofczenie lastryko

o Drzwr kabinowe ( szt) - automatyczne teleskopowe ...... panelowe, nap€d regtilowany
falownikiem

> wymiary w 6wietle: - szerokoS6 ...,. mm
- wysoKosc ..,,.., mm

> wystt6j: - skrzydla malowane proszkowo nakolorTO3T
- oicieznicamalowana proszkowo na kolor 7037

) zabezpteczerie: - pelnowymi^tow^baierafotoelektrycznz(kurtyna)
- rnechatizrny zab ezpreczeria prz ed 6 ci6 nigciem

o Sterowanie: - mikroprocesofowe zbtorczew d6l (zlubbez kodu dostgpu)

o Inne funkcje gwarantowane
w cenie oferty : - modul systemu Nqcznoici 

^waryjnej 
(GSA!

- system zjazdu p.poL. n partet , ptzy zatiku napiEcia
a\tomatyczny dojazd do naJbltzszego przystanku i otwarcie

drz'i z wlasnego UPS
- nierdzewny potal n patterue
- kamera vz kabinie nagrywanie(watdy dysk) w maszynowni
- regulowane czasy otwarcia i zamkntgcia dtzt;iir
- prowadnice 16 mm

- ograticztiki przepiE6 od wyladowari atmosferycznych
- kasata wezwa{ z pigtro wskazywaczem na kaidei kondygnrlcji,

- u\r)tzacja gn)zu, zLomu, oleju itp.

zAMAWTAJACY

1rI
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Zalqczniknt 3
do Umo,vy

z dnia . i1014 roku

HARMONOGRAM WYKONANIA ROBOT

L.p. Opis pozycii R)ZPOCZ4CTE ZAKONICZENIE
,l

O pra co w a n i e e k sp e r{t 7y ko n s trzt k gj n ej w1t b urTe rui a

WPu i roqbudowltsryrbu

2014 roku .. 2014 roku

o
L Opracowanie projektu wllturTenia Typw oraq

roqbwdowl sqy b1 windowegl wra< q budowq

do d at ko w ego prTy s t a n k u n a o s tat n i g' k o n d1g a qi

. 2014 roku .. 2014 roku

3 U7y:karuie ostatecqnego poqyo/enia na budowg . 20/4 roku 2014 roku

4 If,/1 ko n ani e ro b d t b u do w lanl c h .....20/4 roku,

lecq nie wcqginiel nii...
d{eri robocTy od

aTytkania o$atecqnego

poqwoleruia na budowg

2n14

rokw /ecqnie wcryirui( nii

.... dni od uryrkania

o s t ate c qn ego p o q1u o le n i a

na badow€

LUB lf,/lkonanie qaloryil do projektowania .20/4 roku 20/4 rokw
( Demonta2 element6w 1 dlwigu i wyl4czenie

dlwigu z eksploatacji

201 4 . . . ... 2014 roku,

lecz rie wcze6niej ni2

Da .... dzied od

uzys\:,atia

ostatec:znego

nnzrrznl cnio -o

budowg

toku, lecz nie

wczeSniej ntz na . . ..

dzieri od uzyskania

ostatecznego

pozrvolenia na

budowg

o Montai 1 dZwigu , 201,4 roku,

Iecz nie wczelntej ni2

na ....,. dzieri od

uzyskania

ostatecznego

pozwolenia na

budowg

. 21014 roku

lecz nie wcze6ntej nt|

tr ......dzieriod

uzysli:ania

ostatecznego

pozwol:nia na

budowg

l Odbi6r koricowy dZwigu ,,.,,.. 2014

roku lecz nie wcze6niej

t01 a

toku lecz nie

t2

'ji[6t^
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ntzna....,.. dzierl od

wzyskaria

ostatecznego

pozwolenia na

budowg

wczesnlej n7z na . . .,.

dzieri od uzyskatia

ostatecznego

pozwolenia na

budowE
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