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PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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I. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

Przebudowa Targowiska

Miejskiego w Zgierzu - etap II.
2. KOD ZAMÓWIENIA" : GŁÓWNY PRZEDMIOT DODATKOWE PRZEDMIOTY -

4 5.21.31.41-3
4 5 . 31. 53 . 00 -1
4 5 . 23 . 31. 20 - 6

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" :

Zamówienie obejmuje przebudowę targowiska miejskiego w Zgierzu zgodnie z przedstawionym
poniżej zakresem rzeczowym zamówienia, Projektem budowlanym (załącznik nr 1), specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2), decyzją o pozwoleniu na
budowę (załącznik nr 3), zgłoszeniem rozbiórki wiaty handlowej (załącznik nr 4), aktualnie
obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, (załącznik nr 5), należy traktować jako materiał
pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej
oferty.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
1. Przebudowę oświetlenia podstawowego placu targowego - 1 kpi
2. Demontaż istniejących masztów oświetlenia i obwodów zasilających - 1 kpi
3. Budowę zasilania szlabanów przy wjazdach na targowisko - 1 kpi
4. Budowę rozdzielnicy elektrycznej dla nowoprojektowanych obwodów - 1 kpi
5. Przeniesienie obwodów z istniejącej rozdzielnicy do nowej rozdzielnicy - 1 kpi
6. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu - 1 kpi
7. Budowę monitoringu wizyjnego - 1 kpi
8. Budowę odwodnienia liniowego targowiska od pkt. kd8 do pkt. kdl 1 i od pkt kdl3 do pkt. kdl 5
9. Przebudowę kanalizacji deszczowej o średnicy 0,16 PVC od kd 13'do projektowanego wpustu
ulicznego wraz z wpustem.
10. Budowę pergoli - 1 kpi
11. Demontaż istniejących wiat handlowych - 1 kpi
12. Dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki parkowe - 2 szt, stojak na rowery 1 kpi,
kosze na śmieci - 5 szt, tablice informacyjne - 2 kpi.)
B/ Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
koszty prób, badań, odbiorów, usunięcie występujących kolizji, we wszystkich branżach
niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie oraz zdobył
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

3. Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne
deklaracje zgodności, certyfikaty.
4. Materiały

z

rozbiórki

przydatne

do

ponownego

wbudowania

stanowią

własność

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po oczyszczeniu przewieźć je we wskazane
przez Zamawiającego miejsce (odległość ok. 4 km) i tam złożyć w sposób uporządkowany.
Pozostałe materiały z rozbiórki, gruz nieprzydatny, zanieczyszczenia stanowią własność
Wykonawcy i powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i obowiązki z niej
wynikające.
5. Inwestor informuje, że w części nie objętej robotami budowlanymi będzie prowadzony handel,
w związku z tym na czas prowadzenia robót należy wykonać zabezpieczenie części targowej.
C/ Załączniki:
1. Projekt budowlany
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
4. Zgłoszenie rozbiórki.
5. Przedmiar robót.
UWAGA2):
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej
czynności:
elektryka, montera sieci wod-kan, murarza, stolarza, robotnika budowlanego
1)
2)

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.
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