OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje kompleksową usługę: transport, rozładunek, załadunek, kontenery muszą
być wyposażone w betonowe bloczki na których zostaną ustawione i wypoziomowane.
Wszystkie kontenery muszą posiadać nienaganny stan techniczny oraz estetyczny, posiadać
jednolitą kolorystykę, a także spełniać wszelkie przewidziane prawem atesty lub normy oraz
odpowiadać wymaganiom technicznym wskazanym w poniższym zestawieniu.

Wynajem na potrzeby imprezy Maraton
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla urządzeń użytych podczas imprezy
Maraton dokumentów/atestów świadczących o trudno palności dla kontenerów.
A. 2 szt. kontener magazynowy
a. dł. między 5,5 a 6,5 m, szer. miedzy 2 a 3 m.
b. wyposażone w ryglowane drzwi.
c. Kontenery zostaną podstawiony w wtorek 01.04.2022 ul. Dąbrowszczaków 13,
Gdańsk. W dniu 06.04.2022 przestawione na ul. Jana Pawła II, Gdańsk. Odebrane we
wtorek 12.04.2022 z ul. Jana Pawła II, Gdańsk. W trakcie przestawiania każdy
kontener będzie załadowany ładunkiem 2 tony.
B. Zestaw kontenerów ułożonych piętrowo typu studio
a. Zestaw składających się z pięciu kontenerów, układ kontenerów, rozmieszczenie okien
i drzwi zostały zawarte w załączniku. Dopuszcza się zamienne umiejscowienie tylnych
drzwi na parterze na ścianie bocznej.
b. Poziom 0 to trzy kontenery z czego jeden z panoramiczną przeszkloną ścianą,
kontenery połączone ze sobą tworzące jedną przestrzeń
c. Poziom 1 to dwa kontenery z czego jeden z panoramiczną przeszkloną ścianą oraz
taras z barierkami umożliwiający przebywanie na otwartej przestrzeni,
d. Kontenery wyposażone w oświetlenie, klimatyzacje, gniazdka elektryczne, schody
umożliwiające wejście na poziom 1.
e. Kontenery wyposażone w 25 sztuk krzesła wyściełane ISO oraz 6 stołów.
f. Wymiary pojedynczego kontenera dł. 6060 mm, szer. 2440 mm.
g. Kontenery wraz z dostawą i odbiorem. Lokalizacja: Gdańsk, w terminie 04.04–
11.04.2022.
C. 2 szt. kontener biurowy
a. Dł. między 5,5 a 6,5 m, szer. miedzy 2 a 3 m.
b. Drzwi umieszczone na krótkiej ścianie, boczne ściany pełne, okna umieszczone na
krótkiej ścianie naprzeciwko drzwi.
c. Każdy kontener wyposażony w 4 sztuk krzeseł wyściełanych ISO oraz 1 stół.
d. Kontenery wraz z dostawą i odbiorem. Lokalizacja: Gdańsk, w terminie 05.04–
11.04.2022.

Wynajem na potrzeby imprezy Bieg Westerplatte
A. 2 szt. kontener typu kasa z 10 okienkami
a. okienka umieszczone na dłuższej ścianie kontenera po 5 okienek na każdej ze ścian,
zamykane na rolety
b. dł. między 5,5 a 6,5 m, szer. miedzy 2 a 3 m.
c. każdy kontener wyposażony w 10 sztuk krzeseł wyściełane ISO
d. każdy kontener wyposażony w oświetlenie, klimatyzacje ogrzewanie.
e. kontenery wraz z dostawą i odbiorem. Lokalizacja: Gdańsk, ul. Żaglowa, w terminie
08.09 – 12.09.2022.
B. 1 szt. kontener typu biuro
a. drzwi wejściowe na krótkiej ścianie, okno zamykane na roletę na krótkiej ścianie
naprzeciwko drzwi.
b. dł. między 5,5 a 6,5 m, szer. miedzy 2 a 3 m.
c. kontener wyposażony w oświetlenie, klimatyzacje ogrzewanie.
d. kontener wyposażony w 7 sztuk krzeseł wyściełane ISO i 2 sztuki stołów.
e. kontener wraz z dostawą i odbiorem. Lokalizacja: Gdańsk, ul. Żaglowa, w terminie
08.09 – 12.09.2022.

Załącznik – szkic układu kontenerów dla pozycji 1.B

