
Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogi powiatowe 

administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. 

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego do bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie w ilości określonej szczegółowo  

w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 Dostawę znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy realizować 

zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, tj. Zarządem Dróg Powiatowych  

w Kętrzynie. 

 Każdorazowo Zamawiający będzie zlecał dostawę Wykonawcy zleceniem pisemnym, które 

zostanie dostarczone za pośrednictwem poczty e-mail na adres Wykonawcy. Termin realizacji dostaw: 

1) Zlecenie „zwykłe” w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego zlecenia, 

2) Zlecenie „awaryjne”, zgodnie z deklaracją Wykonawcy określoną w formularzu ofertowym -

2,3,4 dni. 

W trybie zlecenia awaryjnego Zamawiający może żądać dostawy maksymalnie 10 szt. znaków i/lub 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Realizacja dostaw będzie odbywała się w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1300). 

O każdej wysyłce znaków Wykonawca powiadamia telefonicznie Zamawiającego w dniu wysyłki oraz 

przygotowuje dokumenty potwierdzające zgodność ilości wysłanych asortymentów ze zlecenia. 

 Zamawiający przy podpisaniu umowy wyznaczy przedstawiciela Zamawiającego 

odpowiedzialnego za przyjęcie i sprawdzenie zgodności dostaw z zamówieniem. 

Zamawiający po sprawdzeniu dostawy powiadomi kierującego dostawami z ramienia Wykonawcy,  

o przyjęciu dostawy lub zgłosi na piśmie wykryte braki w celu ich uzupełnienia. 

 Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca dostarczał zlecone dostawy w częściach,  

tj. wszystkie elementy wykazane na pisemnym zleceniu muszą być dostarczone w tym samym terminie. 

 W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązany jest na 

swój koszt wymienić towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia 

zawiadomienia przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie. W takim przypadku strony zgodnie 

ustalają, że nie ma możliwości naprawy przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

nowy i niewadliwy przedmiot umowy. 

 Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy co do jego jakości. Okres gwarancji liczony 

jest od daty umieszczonej przez Wykonawcę na rewersie znaku zgodnie z Specyfikacją Techniczną. 

Okres gwarancji wynosi: 

1) 7 lat na odblaskowość znaków z folii typ 1, 

2) 10 lat na odblaskowość znaków z folii typ 2, 

3) 10 lat na słupki do znaków, 

4) 10 lat na powłoki malarskie i ocynk. 


