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Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  publicznego  o  wartości  nieprzekraczającej
równowartości 30.000 euro na „Naprawę opaski z płytek chodnikowych wokół budynku oraz
podestów  i  wycieraczek  przed  klatkami  schodowymi  w  budynku  przy  ul.  Górniczej  1-3
w Wodzisławiu Śląskim, stanowiący własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  naprawa  opaski  wokół  budynku  wraz  z  podestami

i wycieraczkami przed klatkami schodowymi w budynku przy ul. Górniczej 1-3 w Wodzisławiu

Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE:  

a) wykucie stalowej wycieraczki przed klatką – ul. Górnicza 1,

b) rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, dotyczy opaski wokół budynku,

c) rozebranie krawężników i korytek betonowych,

d) rozebranie schodów betonowych – ul. Górnicza 1,

e) skucie wylewki betonowej (podestu) – ul. Górnicza 3,

f) wywóz i utylizacja gruzu.

2) OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU:  

a) wykonanie koryta oraz rowków pod krawężniki i ławy,

b) wykonanie i zagęszczenie piasku gr.15 cm,

c) obsadzenie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

d) wykonanie opaski z kostki brukowej gr.6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem,

e) zakończenie kostki brukowej betonem grubość 5 cm,

f) zasypanie dziur po usuniętych korytkach betonowych.

3) REMONT SCHODÓW – klatka przy ul. Górniczej 1:  

a) wykonanie koryta na głębokość 20 cm pod palisady betonowe,

b) wykonanie ław pod palisady oraz ich ustawienie,

c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia ok.30 cm,

d) wykonanie podsypki cementowo- piaskowej grubości 5 cm,

e) ułożenie schodów z kostki brukowej gr. 6 cm z wypełnieniem spoin,

f) dostawa i montaż wycieraczki ocynkowanej o wymiarach 60x40 cm.

4) REMONT PODESTU– klatka przy ul. Górniczej 3:  

a) wykonanie koryta na głębokość 20 cm pod palisady betonowe,

b) wykonanie ław pod palisady oraz ich ustawienie,

c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia 30 cm,



d) wykonanie podsypki cementowo- piaskowej grubości 5 cm,

e) ułożenie schodów z kostki brukowej gr. 6 cm z wypełnieniem spoin,

f) dostawa i montaż wycieraczki ocynkowanej o wymiarach 60x40 cm.

Wykonawca zabezpieczy teren objęty robotami remontowymi oraz zapewni bezpieczne

przejście dla mieszkańców budynku.

Utylizacja  gruzu  powstałego  podczas  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  należy

do Wykonawcy. Po wykonaniu robót, teren należy uporządkować.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót  jakościowo  dobrych,  zgodnie

z  postanowieniami  umowy,  odpowiednimi  normami,  sztuką  budowlaną  oraz  przepisami

budowlanymi.

Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie.

Wykonawca w razie potrzeby doprowadzi wodę, bądź energię elektryczną dla potrzeb

wykonania  w/w robót  oraz  zainstaluje  na  własny  koszt  liczniki  zużycia  wody  i  nośników

energii oraz poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót.

Przedmiar  oparty  jest  na  podstawie  kosztorysu  stanowiącego  wycenę  dla  określenia

szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót

oraz  wybranych  rozwiązań  technologicznych.  Ilości  obmiarowe  są  ilościami  przybliżonymi

i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań

materiałowych  oraz  przyjętych  technologii  wykonania  robót.  Przed  zamówieniem  materiałów,

należy zweryfikować zestawienie materiałów.

Zaleca  się  przeprowadzenie  wizji  obiektów, celem uzyskania niezbędnych informacji  do

zweryfikowania przedmiaru przedmiotu zamówienia.

2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:






