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4 Opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamowienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dotyczącym robot i

materiałów budowlanych zwięanych z adaptacją powierzchni produkcyjnej dla Zakładu
Narzędziowego Prodnarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul.
Pzemysłowej 19; 34-120 Andrychow.

4.2 Zakres zamowienia i umowy obejmuje w szczególności roboty i materiały budowlane
związane z adaptacją powierzchni produkcyjnej(ok. 1110 m2) dla Zakładu Nazędziowego
Prodnarz Społka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul, Przemysłowej 19, 34-
120 Andrychow.

4,3 Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 4.16 niniejszego ZiS.
4.4 Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 150 dni, liczonym od

udzielenia zamówienia, czyli od daty zawarcia umowy, plzy czym Zamawiający zaznacza, iż
dopuszcza m ożl iwośc wcześn iej s zej r ealizaĄi.

4.5 Wykonawca musi zaoferowaó pzedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego
określonymi w ZiS, przy czym zobowięany jest dołączyć do ofeńy opis techniczny i/lub
funkcjonalny pozwalający na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych robot
budowlanych z wymaganiami ZiS.

4.6 Przedmiot zapytania ofeńowego zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi
posiadac wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty.

4.7 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pzedmiotu zapytania ofeńowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i sztuką budowlaną.

4.8 Dostarczone urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa certyfikaty,
zgody, zezwolenia, dopuszczenia itp.

4.9 Urządzenia powinny byc dostarczone z kompletną Dokumentacją Techniczną w języku
polskim.

4.10 Wykonawca musi zaoferowaó co najmniej 12-miesięczną gwarancję i rękojmię na całoŚc
przedmiotu zamówienia, liczone od dnia następnego po dacie odbioru końcowego, wraz z
nieodpłatną (wliczoną w cenę ofeńy), naprawą, przeglądami i konsenłacją przedmiotu
zamówienia wynikającą m,in. z zalecen producentów w okresie gwarancyjnym realizowaną w
miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację.

4,11 Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową ofeńy za pzedmiot umowy w formie
indywidualnej kalkulacji.

4,1ż W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do ofeńy musi byĆ
załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).

4.13 Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnió formularz ofeńy wraz z załącznikami lub
złożyc ofeńę odpowiadającą ich treści, plzy czym może podpisać oraz dołączyó do ofeńy
wzor umowy, stanowiące integralną częśc ZiS.

4.14 Wykonawca musi dołączyć do ofeńy wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki
przedstawione w,ZiS.

4.I5 Oznaczenie przedmiotu zamowienia według kodu Wspolnego Słownika Zamowień CPV:
45000000-7 roboty budowlane.

4.16 Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących
minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, bądŻ ich
zakresach, w odniesieniu do całości zamowienia,

Charakterystyka prac adaptacyjnych powierzchni produkcyjnej:
W celu wdrozenia do produkcji nowego innowacyjnego produktu niezbędne jest wykonanie robót
budowlanych związanych z adaptacją powierzchni produkcyjnej do wymogów nowego procesu
technologicznego oraz specyfiki nabywanych maszyn i urządzeń. Prace adaptacyjne dotyczą
powierzchni ok. 1 11O m2, w ktorej instalowane będą maszyny i uządzenia nabywane w ramach
projektu i obejmą:

. wykonanie zasilania elektrycznego linii produkcyjnych
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