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OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:
MODERNIZACJA POMNIKA STU STRACONYCH W ZGIERZU
2. KOD ZAMÓWIENIA0 : GŁÓWNY PRZEDMIOT DODATKOWE PRZEDMIOTY -

45.00.00.00 - 7
45.21.23.14 - 0

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1*:

A. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie dotyczy kompleksowego wykonania wszelkich czynności związanych z remontem pomnika głównego:
1.

Opracowanie programu prac konserwatorskich remontowanego pomnika i jego zatwierdzenie przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

2.

Sporządzenie dokumentacji projektowej (Projekt Budowlano - Wykonawczy) wraz uzyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych umożliwiających prowadzenie prac budowlanych.

3.

Przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych w oparciu o zatwierdzony program prac konserwatorskich pomnika
głównego .
Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:

grace projektowe, budowlane i remontowe pomnika głównego wraz z postumentem (podmurówką), na którym jest
ustawiony, polegające na odtworzeniu struktury zewnętrznej pomnika według sposobu określonego w programie
prac konserwatorskich, w tym rekonstrukcji według materiałów archiwalnych brakujących elementów, z wykonaniem
matryc zachowanych elementów rzeźbiarskich oraz pozostałych elementów i detali.

B. Warunki realizacji zamówienia:
1.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty uzyskania
niezbędnej dokumentacji, decyzji, pozwoleń, opinii, koszty prac tymczasowych i towarzyszących, koszty nadzoru
autorskiego i konserwatorskiego, koszty związane z naprawą i odtworzeniem ewentualnych uszkodzeń elementów
i urządzeń.

2.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i zorganizuje plac i zaplecze budowy.

3.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu objętego pracami.

4.

Wykonawca na własny koszt na bieżąco będzie usuwał gruz i odpady.

5.

Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

6.

Wszystkie użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty,
certyfikaty.

7.

Zamówienie winno być realizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.

8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i należyte wykonanie robót.

C. Załączniki:
1.

Program Funkcjonalno - Użytkowy - Załącznik nr 1

2.

Ekspertyza techniczna pomnika Stu Straconych przy Placu Stu Straconych w Zgierzu z dnia 11.08.2017 r.
wykonana przez dr inż. Dariusza Ziębę (PZSiTB Oddział w Łodzi) - Załącznik nr 2

3.

Przedmiar robót - Załącznik nr 3
(przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu
zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty).

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: ogólnobudowlane.
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.

SPORZĄDZIŁ:

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:
Naczelnik Wydziału

Zgierz,

V
(podpis, pieczątka)

(podpis, pieczątka)

