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Zapytanie Ofertowe nr 3/2017
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są następujące:
1. Płyty osłonowe dachowe typu PIR::
powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
 rdzeń izolacyjny - sztywna pianka poliuretanowa,
 grubość rdzenia izolacyjnego – 120 - 140 mm,
 grubość standardowa okładziny 0,40 – 0,70 mm,
 kolor powłoki zewnętrznej – biały 9010 lub srebrny RAL -9006,
 kolor powłoki wewnętrznej – biały 9010,
2. Płyty osłonowe ścienne typu PIR:
powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
 rdzeń izolacyjny - sztywna pianka poliuretanowa,
 grubość rdzenia izolacyjnego – 100 mm,
 grubość standardowa okładziny – 0,40 – 0,70 mm,
 kolor powłoki zewnętrznej – srebrny 9006,
 kolor powłoki wewnętrznej – biały 9010.
3. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią rysunki techniczne:
 rzut hali,
 rzut dachu,
 podwalina,
 stopa podwalina,
stanowiące Załącznik nr 6 do Zapytania.
4. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dostawę płyt osłonowych dachowych w ilości
6620 m2, oraz dostawę płyt osłonowych ściennych w ilości 2030 m2, zwanej dalej
„Zamówieniem podstawowym”.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu
zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w pkt. 5, zwane dalej „Prawem opcji”.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, o którym mowa w pkt 6.,
przedmiot zamówienia objęty Prawem opcji będzie obejmował dostawę płyt osłonowych
dachowych w ilości do 330 m2, oraz dostawę płyt osłonowych ściennych w ilości do 100 m2.
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany
do dokonania dostaw płyt osłonowych dachowych oraz dostawę płyt osłonowych ściennych
w ilości wskazanej w pkt. 6.
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8. Skorzystanie z Prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego
oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 7 dni przed dniem, w którym przedmiot
zamówienia objęty Prawem opcji ma zostać zrealizowany, oraz określeniem wielkości tego
zamówienia, objętego Prawem opcji.
9. Ceny jednostkowe za przedmiot zamówienia objęty Prawem opcji nie mogą być wyższe niż ceny
jednostkowe objęte Zamówieniem podstawowym.
10. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy
Zamawiający z Prawa opcji nie skorzysta. Realizacja przedmiotu zamówienia objętego Prawem
opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

