OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
NAZWA ZADANIA:
Wykonanie zadania, pn. „KPP w Kozienicach – remont schodów”.
KPP w Kozienicach
ul. Radomska 1,
26-900 Kozienice
Kody wg CPV:
Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
1. Opis przedmiotu zamówienia
Budynek jest obiektem czynnym całodobowo w związku z tym Zamawiający nie będzie mógł
udostępnid całego frontu robót. Każdorazowo należy z użytkownikiem na bieżąco ustalad zakres
prac.

Zakres robót:
Branża budowlana

- demontaż i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej oraz jej zabezpieczenie w czasie
magazynowania przed zniszczeniem
- wykucie wycieraczki metalowej
- skucie płytek ze schodów zewnętrznych
- frezowanie nawierzchni betonowej
- gruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym
- przygotowanie podłoża pod nowe okładziny z granitu
- zeskrobanie tynku mozaikowego z ścianek okalających schody
- wykonanie okładzin schodów wejście frontowe z kamienia naturalnego granit promieniowany
powierzchnie poziome, granit polerowany powierzchnie pionowe - wejście główne
- wykonanie cokolika z granitu polerowanego o wysokości 10 cm.
- zamontowad wycieraczkę aluminiową o wym.70x110 cm.
- wykonanie wyprawy tynk mozaikowy na ściankach bocznych schodów
- wywiezienie gruzu i jego utylizacja

- rozebranie schodów od parkingu wewnętrznego z wywiezieniem gruzu i jego utylizacją

- wykonanie schodów w miejsce rozebranych z palisady i kostki brukowej w uzgodnieniu
Zamawiającym
- zamontowanie balustrady na schodach z stali nierdzewnej
- zamontowanie wycieraczki systemowej do obuwia 70x110 cm
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest
przedłożyd Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony w celach informacyjnych .
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu
umowy i usuwania wad w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 10% ceny ofertowej
(brutto) w formie pieniądz lub gwarancji ubezpieczeniowej
Termin realizacji zadania 45 dni od daty zawarcia umowy.
Przed złożeniem oferty zalecą się wizję lokalna na obiekcie w celu zapoznania się z realnymi
warunkami w/w zadania.
- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 55 w godzinach
830 - 1530

