Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dostawa, wykonanie i montaż balustrad, pochwytów, barierek oraz zadaszenia drzwi
zewnętrznych w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wykonanie i montaż balustrad, pochwytów, barierek oraz
zadaszenia drzwi zewnętrznych w budynku usługowo – mieszkalnym przy ul. Jana i Antoniego
Brodeckich 7. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest budynek usługowo - mieszkalnym
w Baboszewie przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7. Balustrady przeznaczone są do montażu
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, powinny zostać zamontowane do podłogi, na posadzce
i bocznych ścianach. Balustrada musi być odpowiednia do obiektów publicznych o dużym natężeniu
ruchu. Okładzina musi być wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej wykończona pochwytami ze
stali nierdzewnej polerowanej, zadaszenie drzwi wejściowych ze szkła na profilach aluminiowych.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiału Wykonawcy, dostarczony i zamontowany na
koszt Wykonawcy.
I. ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. balustrady na klatkach schodowych:
ilość

27,5 mb

wzór balustrady

zgodnie z załącznikiem nr 4

sposób wykonania

•rury Ø 48,3x1,5 mm (pochwyty i słupki)
•wypełnienie przelotowe z rurek Ø 20x1,5 w ilości 4 rzędy poziomych.

•wysokość balustrady 1,1 m.
2. pochwyty na klatkach schodowych:
ilość

2 sztuki o łącznej długości 4,7 mb
•pochwyt nr 1 o długości 2,2 mb
•pochwyt nr 2 o długości 2,5 mb

wzór pochwytu

zgodnie z załącznikiem nr 4 (rys. nr 3)

Sposób wykonania
•rura Ø 48,3x1,5 mm
3. barierka drzwi balkonowych
ilość

1,2 mb (1 szt.)

wzór barierki

zgodnie z załącznikiem nr 4

sposób wykonania

•rury Ø 48,3x1,5 mm (pochwyty i słupki)
•wypełnienie przelotowe z rurek Ø 20x1,5 w ilości 4 rzędy poziomych.
•wysokość balustrady 1,1 m.
1

•montaż do muru za pomocą kotew systemowych
4. daszki zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi:
ilość

2 sztuki

wzór zadaszenia

zgodnie z załącznikiem nr 4

sposób wykonania

•wymiary min. 2,20 szer x 1,20 dł
•zadaszenie nad wejściem powinno być wykonane ze szkła na profilach

aluminiowych
Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, tj. do budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich
7 w miejscowości Baboszewo.
III. DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO WIADOMOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
1. rzut parteru
2. rzut piętra
3. rzut piwnicy
4. przekrój C-C przez klatkę schodową
5. przekrój A-A
6. SST
7. rysunki poglądowe
III. WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy.
IV. ZALECENIA DLA WYKONAWCY
Wykonawca powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie opisu
przedmiotu zamówienia oraz projektu będących załącznikami. Przedmiar prac będących
przedmiotem zamówienia, uwzględniony w niniejszym Opisie ma charakter informacyjny, nie jest
obligatoryjny dla Wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania
oferty cenowej. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Przed
przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej
na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji
przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do
sporządzenia prawidłowej wyceny robót. Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, SST, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym
oraz sztuką budowlaną.
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