Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………………
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie remontu
nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 86/23
z obrębu 5-03-11 przyległej do adresu Aleje Jerozolimskie 32
w Warszawie.
działka ewidencyjna nr 86/23 z obrębu 5-03-11 w Warszawie.
Z Zarząd Mienia Skarbu Państwa,
00-838 Warszawa, ul. Prosta 69

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu nawierzchni asfaltowej drogi
wewnętrznej znajdującej się na działce ew. nr 86/23 z obrębu 5-03-11 przy ul. Nowy Świat
w Warszawie:
 wykonanie koniecznej inwentaryzacji dla potrzeb projektu,
 wykonanie projektu remontu istniejącej nawierzchni, z uwzględnieniem podziału
realizowanych na podstawie projektu robót na trzy etapy,
 wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,
 sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,
 sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa na wykonanie robót remontowych.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie, realizacji zamówienia oraz do
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do realizacji zadania i rzetelnej wyceny
przedmiotu zamówienia.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE WYKONANIE NIŻEJ PODANEGO ZAKRESU:
Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z:
 Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technologicznych,
 rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione
podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją
i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane,
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym
etapie procesu projektowego; wymagana jest końcowa akceptacja
DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
 Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za należyte wykonanie zamówienia.
 Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca.
Terminy realizacji:
1. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji robót ustala się na 21 dni od dnia podpisania umowy.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 4 egzemplarze projektu wykonawczego,
 2 egzemplarze przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
 4 egzemplarze informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
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przekazanie dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej (doc, dwg, ath) oraz pdf w
jednym egzemplarzu na płycie CD.
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