Zał. Nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dla inwestycji: Remont w lokalu 2.9. w Bolechowie

1. Ogrzewanie
Remont systemu ogrzewania obejmujący:
Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej (zatwierdzone przez Zamawiającego), dostawa
urządzeń i wykonanie systemu ogrzewania lokalu, uruchomienie, odbiór, przeszkolenie obsługi.
Wysokość całkowita lokalu – 21,26 m
Powierzchnia – 17,5 m x 48,5 m = 850 m²
Wymagana temperatura - 16° C
2. Oświetlenie
Remont systemu oświetlenia obejmujący:
Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej (zatwierdzone przez Zamawiającego), dostawa
urządzeń i ich montaż w lokalu, uruchomienie, odbiór, przeszkolenie obsługi.
Wysokość całkowita lokalu – 21,26 m
Powierzchnia – 17,5 m x 48,5 m = 850 m²
Wymagane natężenie oświetlenia na poziomie roboczym – 300 lx
3. Posadzka
Opracowanie projektu wykonawczego (zatwierdzone przez Zamawiającego) i wykonanie remontu
posadzki betonowej, polegający na:
 skuciu starej warstwy betonu o gr. ok. 10 cm wraz ze zbrojeniem,
 utylizacji skutej posadzki wraz ze zbrojeniem,
 wykonaniu nowej posadzki zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym z betonu min.
B25 ze zbrojeniem rozproszonym.
Powierzchnia lokalu: 17,5 m x 48,5 m = 850 m²
Posadzka zlokalizowana jest w hali produkcyjnej, na stropie pośrednim na wysokości +7,50 m
wykonanym z żelbetowych prefabrykowanych płyt panwiowych o rozpiętości modułowej 6,0 m.
Założone obciążenie użytkowe dla całej powierzchni stropu wynosi 30,00 KN/m2.
Miejsce realizacji: Bolechowo, ul. Obornicka 1 62-005 Owińska
Osoby z Bolechowa do kontaktu:
W sprawach pkt. 1-2 Pan Włodzimierz Grześkowiak 515-212-343, w.grzeskowiak@mesko.com.pl
W sprawach pkt. 3 Pan Dariusz Szałata 515-212-332, d.szalata@mesko.com.pl
Termin związania ofertą: 90 dni

Po sporządzeniu projektów, a przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych należy
przedłożyć go do akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacja techniczna powinna zawierać projekty
branżowe, STWiORB, przedmiar robót, kosztorys inwestorski jak i dokumentację powykonawczą
sporządzone na podstawie obowiązujących przepisów. Wszelkie materiały użyte podczas prac muszą
spełniać wymagania opisane w art. 10 Prawo Budowlane i Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). Po stronie Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich
pozwoleń i uzgodnień jeśli będą wymagane. Wszelkie koszty związane z: uzyskaniem materiałów
wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów projektowych), uzyskaniem uzgodnień, opinii,
decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

