Zamówienie publiczne
Tytuł zamówienia

Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8
przęseł + 1 element

Przedmiot zamówienia

Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8
przęseł + 1 element
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Termin składania ofert 2019-06-28
Opis przedmiotu zamówienia:
Planowany remont 17 elementów x 34,8 m2 = 591,6 m2. ( 8 przęseł + 1
element )
Wymiar jednego przęsła 12,0 m długość x 2,9m wysokość = 34,8 m2 – jedna
strona ( ELEMENT)
69,6 m2 – jedno przęsło.
1. Przedmiot remontu
Przedmiotem remontu są roboty budowlane związane z :Obustronnym
remontem ogrodzenia zewnętrznego z cegły
2. Zakres prac:
- Ręczne karczowanie średnio gęstych krzaków które częściowo przylegają
do remontowanego muru.
- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm.
- Obustronne odkopanie i osuszenie przęseł do głębokości 50 cm.
-izolacja pionowa odkopanych i wysuszonych fundamentów przęseł.
-Usunięcie starych oraz montaż nowych górnych zabezpieczeń z drutu
kolczastego wraz
z elementami mocującymi.

-Odbicie starych zmurszałych tynków z zaprawy cementowej. Przyjęto średnio
około 50%
remontowanej powierzchni przęseł.
-Odbicie zmurszałej odpadającej cegły. Przyjęto średnio około 7% powierzchni
remontowanych przęseł.
-Uzupełnienie brakujących cegieł i uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem
na gładko.
Uzupełnienie brakujących cegieł.
Uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem na gładko.
-Przetarcie na gładko pozostałych starych tynków w celu uzyskania
jednorodnej kolorystyki przęseł.
-Wykonanie górnych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przęseł
ogrodzenia metodą na „stojący rąbek”.
-Ręczne zasypanie odkrytych elementów ogrodzenia oraz plantowanie
powierzchni.
- Wywiezienie gruzu odpadowego oraz jego utylizacja.
Zakres ilościowy robót budowlanych ujęto w przedmiarze robót.
Do dokumentacji przetargowej dołączono zdjęcia pokazujące aktualny stan
planowanego do remontu ogrodzenia.
W kalkulacji należy uwzględnić nierówności terenu remontowanego ogrodzenia oraz
korzenie drzew które mogą przeszkadzać podczas wykonywania robót ziemnoizolacyjnych.
Wykonawca powinien przewidzieć brak możliwości podłączeniu urządzeń
elektrycznych, oraz brak możliwości poboru wody.
Do wykonywanych robót należy stosować materiały posiadające odpowiednie
certyfikaty i atesty budowlane
UWAGA:
Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z
rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co
może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca
uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji
zamówienia, przerwy w wykonywaniu prac.
Termin wykonania zamówienia.
Do 60 dni roboczych od daty przekazania placu budowy.

