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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na dostawy pn.:
„WYKONANIE I DOSTAWA MOBILNYCH MINIATUR PIJALNI ZDROJOWYCH”
CPV: 34999400-0 - Modele w skali

CZEŚĆ III – Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest:
PIJALNI ZDROJOWYCH”

„WYKONANIE I

DOSTAWA

MOBILNYCH

MINIATUR

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostawa do miejsc wskazanych przez
Zamawiającego, mobilnych miniatur pijalni zdrojowych (dalej jako: miniatura). Projekt graficzny
przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Kudowie-Zdroju
ul. Zdrojowa 24.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania po 4 szt. miniatur dla 4
miejscowości: Kudowy-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Nachodu, Hronova - łącznie 16 szt. miniatur.
1. Jako Miniaturę Pijalni Zdrojowej Kudowy-Zdroju, Zamawiający rozumie wykonanie zgodnie
z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia następujących
makiet:
a) pijalni zdrojowej w Kudowie-Zdroju (zdjęcie poglądowe w załączeniu);
b) pijalni Pająk w Kudowie-Zdroju (zdjęcie poglądowe w załączeniu).
2. Jako Miniaturę Pijalni Zdrojowej Dusznik-Zdroju, Zamawiający rozumie wykonanie zgodnie
z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia następujących
makiet:
a) Źródła Agata (2 rys. architektury w załączeniu);
b) Pijalni wód mineralnych w Dusznikach-Zdroju (zdjęcie poglądowe w załączeniu).
3. Jako Miniaturę Pijalni Zdrojowej Nachodu, Zamawiający rozumie wykonanie zgodnie
z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia następujących
makiet:
a) budynku pijalni z ciągiem pieszym zadaszonym (4 rys. architektury w załączeniu).
4. Jako Miniaturę Pijalni Zdrojowej Hronova, Zamawiający rozumie wykonanie zgodnie
z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia następujących
makiet:
a) Budynku teatru w Hronovie (zdjęcie poglądowe w załączeniu);
b) Wieży w Hronovie (zdjęcie poglądowe w załączeniu);
c) Źródełka/pijana w Hronovie (1 rys. techniczny i 4 rys. architektury w załączeniu).

II. Wymagania i parametry przedmiotu zamówienia
1.

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
inwentaryzacji obiektów rzeczywistych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 10 dni od dnia udzielenia
zamówienia projektu graficznego przedmiotu zamówienia w skali.

3.

Zamawiający zatwierdzi projekt graficzny lub przekaże do niego swoje uwagi w terminie do
5 dni od dnia jego otrzymania.

4.

Materiały użyte do wykonania miniatur muszą spełniać następujące kryteria:
muszą być odporne na działanie wody,
muszą być odporne na promieniowani UV,
muszą być odporne na duże różnice temperatur w zakresie od -30°C do +35°C.
farby użyte do malowania muszą zachowywać swoją kolorystkę przez okres minimum
24 miesięcy.
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5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane
miniatury wraz ze stojakami oraz na wszelkie materiały użyte do ich budowy.
6. Makiety muszą być wykonane w odpowiedniej skali, tak aby każdy obiekt mieścił się w
sześcianie o wymiarach 1m szerokości x 1m głębokości oraz do 0,7m wysokości, przy czym
nie był zbyt mały co nie pozwoliłoby odbiorcy dostrzec wszystkich szczegółów.
7. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu skalę obiektu a
Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnej zgody na zaproponowaną skalę obiektu lub
zmieni ją i poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie.
8. Makiety mają być zabudowane na podstawie o wymiarach 1m szerokości x 1m głębokości.
Dodatkowo podstawa musi posiadać obudowę szklaną w formie sześcianu wykonaną ze
szkła bezpiecznego o wymiarach 1m szerokości x 1m głębokości do 0,7m wysokości o
grubości szkła minimum 5 mm.
9. Do makiet wraz z podstawą oraz kopułą szklaną Wykonawca musi wykonać 32 sztuki
postumentów o wymiarach 1m szerokości x 1m głębokości x 0,8 m wysokości. Przy czym:
16 szt. powinno być wykonanych z materiału ciężkiego oraz odpornego na
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz na akty wandalizmu, tak aby ustawienie go
w przestrzeni publicznej uniemożliwiło przestawienie lub zniszczenie osobie postronnej.
Postumenty te powinny być wykonane w takiej technologii, aby nie wymagały
uzyskania dodatkowych pozwoleń lub zgłoszeń budowlanych.
pozostałe 16 szt. postumentów powinno być wykonanych z lekkiego materiału
odpornego na uszkodzenia w transporcie. Dodatkowo postumenty te powinny posiadać
po 4 szt. kółek pozwalających na ich łatwy transport.
10. Postumenty muszą być wyposażone w cztery tabliczki:
1 z przodu z nazwą obiektu/ów (podaną w wersji językowej CZ i PL – tłumaczenia nazw
dostarczy Zamawiający), logotypem projektu, logotypami unijnymi;
1 z tyłu, 1 z lewej i 1 z prawej strony tabliczki z logotypem projektu, herbami miast
partnerskich i logotypami unijnymi.
Wielkość tabliczek ma mieć 30 cm szerokości x 20 cm wysokość. Powinny być wykonane
z materiału kompozytowego odpornego na niekorzystne warunki atmosferyczne
z nadrukiem w pełnej kolorystyce. Tabliczki powinny być zamontowane na stałe do
postumentu
11. Podstawa wraz z makietami i kopułą szklaną powinna być wykonana w taki sposób, aby
umożliwiała trwały montaż na postumentach ciężkich ustawionych w przestrzeni publicznej
oraz postumentach lekkich przeznaczonych do transportu z możliwością wielokrotnego ich
montowania i demontowania.
12. Makiety mają być wykonane bardzo dokładnie z odzwierciedleniem najdrobniejszych
szczegółów znajdujących się na obiektach rzeczywistych.
13. Na podstawie wokół makiet mają znajdować się elementy przestrzeni odzwierciedlające
stan rzeczywisty wokół obiektu prawdziwego, na który ma się składać zieleń, trawa,
drzewa, elementy architektury przestrzeni, tj. ławki, drogi, chodniki, kosze na śmieci,
lampy oraz inne. Dodatkowo na makiecie powinny znaleźć się miniaturowe postacie.
14. Dodatkowo na podstawach wokół makiet muszą znaleźć się miniaturowe postacie ludzi.
15. Wszystkie miniatury będą dostarczone do Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju.
16. Termin wykonania zlecenia to maksymalnie 90 dni od dnia podpisania umowy przez
Zleceniodawcę.
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WZORY TABLICZEK

NAZWA OBIEKTU PL / NAZWA OBIEKTU CZ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Opis Przedmiotu Zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

WYKONANIE I DOSTAWA MOBILNYCH MINIATUR PIJALNI ZDROJOWYCH
Strona | 5

