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Zał. nr 1 do Zaproszenia 

A.261-28/2021 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu żaluzji drewnianych w pomieszczeniach 

Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Węgrowie. 

 

1) Montaż nowych żaluzji drewnianych: 

a) kolor orzech lub zbliżony, odcień ciemnego drewna – po akceptacji Zamawiającego; 

b) montowane na wieszak rynny górnej do ściany; 

c) osłona typ karniszowy dwustronny; 

d) sterowanie manualne; 

e) gwarancja – 2 lata. 

2) Wykaz: 

a) Żaluzje - lamele o szerokości 25 mm: 

 1340x1700 mm – 1 szt. 

 1160x1700 mm – 1 szt. 

 2410x1700 mm – 1 szt. 

 1310x1700 mm – 1 szt. 

b) Żaluzje - lamele o szerokości 50 mm: 

 2310x1700 mm – 1 szt. 

 2450x1700 mm – 1 szt. 

 2210x1700 mm – 1 szt. 

 1120x1700 mm – 1 szt. 

UWAGA:  

Podane wymiary mają charakter szacunkowy i służą Wykonawcy do przygotowania 

oferty.  

Wymagania dla Wykonawcy. 

1) Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie 

wykonywał w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00 lub w innych terminach i godzinach 

ustalonych indywidualnie z Zamawiającym, 

2) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie pomiaru w miejscu docelowym lokalizacji żaluzji, 

3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia do siedziby 

Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt, 

4) Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z przedmiotem zamówienia były 

wykonywane w oparciu o materiały i narzędzia własne Wykonawcy, 

5) Wykonawca zobowiązuje się do wywozu opakowań oraz uprzątnięcia pomieszczeń po 

montażu przedmiotu zamówienia, 

6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizacji zamówienia należytej 

staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego 

wykonania, 
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7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałe szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia, 

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

9) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego 

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zaleca Wykonawcy, przed złożeniem oferty obejrzenie lokalizacji, której 

dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 
Zatwierdził: 

Kierownik Zamawiającego  
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