
 

 

                                        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. NAZAWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO  

   Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu 
   ul. 11-go Listopada 31l59 
   26-600 Radom 

2. NAZWA ZADANIA, ORAZ ADRES 

    Wykonanie zadania pn ,,KPP-Szydłowiec – remont schodów wejściowych” 

    KPP Szydłowiec 

    Ul. Kościuszki  194 

    26-500 Szydłowiec 

3. KODY WG CPV 

    45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych 

    45220000-7 roboty budowlane 

    45310000-3 roboty instalacyjno elektryczne 

4. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

- demontaż i ponowny montaż balustrady z stali nierdzewnej na schodach frontowych 

- skucie płytek  z gresu na schodach zewnętrznych 

- skucie nierówności  betonu na podeście i stopniach schodowych 

- przygotowanie podłoża  pod wykonanie okładzin schodów i podestów tj.  oczyszczenie i zmycie  

  podłożą, dwukrotne gruntowanie gruntem głęboko penetrującym, reprofilacja podłożą, wykonanie     

  wylewki pod okładzinę schodów i podestu 

- wykonanie okładzin schodów i podestu płytami z granitu płomieniowego gr. 2 cm.(stopnice  i  

  podest), oraz podstopnice z polerowanego gr. 2 cm. 

- demontaż balustrady, oraz rozebranie schodów od strony parkingu wewnętrznego 

- wykonanie schodów w miejsce rozebranych,  z kostki  brukowej i palisady łącznie z balustradą 

  z stali nierdzewnej, szczegóły do uzgodnienia z zamawiającym 

-  malowanie elewacja 2x farbami akrylowymi z robotami towarzyszącymi w istniejącej kolorystyce 

- wykonanie tynku mozaikowego na ścianach bocznych schodów frontowych 

- wszystkie zastosowane materiały muszą posiadad krajowe deklaracje właściwości użytkowych, 

   aprobaty lub krajowe oceny  techniczne 

- opis robót w branży elektrycznej znajduje się w ogólnej charakterystyce obiektu 

PRACE BĘDĄ WYKONYWANE NA OBIEKCIE CZYNNYM 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYCIE WIZJI LOKALNEJ NA OBIEKCIE. 

Złom z demontaży: 
  W pierwszej kolejności przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny przydatności majątku  

  ruchomego  do dalszego użytkowania z czego zostanie sporządzony protokół. 

  W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu złomu do punktu skupu Wykonawca zobowiązany jest przekazad  

  złom do najbliższego punktu skupu i przedłożyd Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie odbioru  

  przez ten punkt celem wystawienia przez Zamawiającego faktury do tego punktu skupu. 

  Przed przekazaniem złomu do punktu skupu Wykonawca w obecności przedstawiciela Zamawiającego  

  zobowiązany jest zważyd go lub przekazad złom w obecności przedstawiciela Zamawiającego 

  Należnośd za złom stanowid będzie dochód Zamawiającego 

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 55,  47 701 23 66 w godzinach 

  830 - 1530 

Opracował: Z. Wolszczak 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

    

  

   

  

 

 

 

 

 

    

 

     

     

 

 


