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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Budowa mini sceny przy Miejskim Centrum Kultury 

 

Prace będą realizowane na podstawie projektu budowlanego: „Budowa zadaszonego mini 

amfiteatru wraz z niezbędną infrastrukturą" zatwierdzonego decyzją Nr 301/2017 z dnia 

09.10.2017 r. 

Zakres robót obejmuje wszystkie prace określone szczegółowo pod względem technologicznym i 

materiałowym w dokumentacji projektowej budowlanej. 
 

II. Dane techniczne obiektu  i zakres robót: 

powierzchnia zabudowy – 13,77 m² 

kubatura obiektu             – 44,83 m³ 

wysokość zadaszenia      – 4,08 m 

wysokość okapu              – 3,07 m 

dach łukowy         – 21º 
 

Zakres robót obejmuje między innymi: 

1) roboty ziemne wykonywane koparką z transportem urobku; 

2) wykonanie fundamentów żelbetowych; 

3) dostawę i montaż konstrukcji stalowej lekkiej prostej z profili zamkniętych RP; konstrukcja 

ocynkowana i pomalowana proszkowo; 

4) dostawę i montaż dachu z mlecznego  poliwęglanu; 

5) wykonanie zasilania energetycznego obiektu z istniejącej rozdzielni głównej w budynku MCK 

kablem w ziemi częściowo w rurach osłonowych; 

6) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w obrzeżach; 

7) dostawę i montaż 7 szt. ławek parkowych. 
 

III. Realizacja robót: 

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, opracowanym projektem budowlanym, aktualną 

wiedzą techniczną, decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 301/2017 z dnia 09.10.2017 r. 
 

Wykonawca robót zobowiązany jest do : 

1) Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ przed ustawowym terminem 

zgłoszenia rozpoczęcia budowy. 

2) Prowadzenia robót przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót 

uprawnienia budowlane i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do 

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. 

Wymagane uprawnienia do kierowania robotami: 

– w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

– w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, 

3) Wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót na czas budowy z 



zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

4) Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi. 

5) Przeprowadzenia w trakcie budowy stosownych badań laboratoryjnych dokumentujących 

zachowanie prawidłowego procesu technologii robót. 

6) Każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego 

jakości zgodnie z wymogami projektu i być dopuszczony do jego wbudowania (wg. wymogów 

obowiązującego Prawa Budowlanego). 

7) Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót należy przygotować 

kompletną dokumentację powykonawczą opatrzoną oświadczeniem kierownika budowy z 

wymaganym elaboratem powykonawczym obejmującym między innymi: atesty, certyfikaty, 

aprobaty na zastosowane materiały budowlane. 
 

IV. Wymagany termin realizacji: 

do dnia 31 lipca 2018 r. 
 

V. Przygotowanie oferty: 

1) w przygotowanej ofercie, wykonawca powinien określić całkowitą cenę ryczałtową 

zamówienia (w tym obowiązujący podatek VAT: 23%). 

2) ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu 

zamówienia – w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem kosztów 

zakupu urządzeń wraz z montażem,  kosztów odbiorów specjalistycznych niezbędnych dla 

realizacji inwestycji. 

3) kosztorysy przedmiarowe robót objętych przedmiotem zamówienia, stanowią materiał 

pomocniczy, w ofercie należy uwzględnić kompletny zakres prac określony w dokumentacji 

projektowej; 

4) wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy dokumentacji technicznej celem 

wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych dokumentach, 

a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 

5) w ramach robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót określonych 

w dokumentacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

6) wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania wszelkich zmian dotyczących zastosowanych 

materiałów; każda zmiana musi być uzgadniana z Inwestorem i projektantem. 
 

VI. Płatności: 

Płatność po odbiorze końcowym inwestycji w terminie 14-stu dni od przedłożenia faktury. 

 

 


