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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Zarządu Dróg Powiatowych 

w Kętrzynie od strony ul. Budowlanej - I etap. 

2. Remont ogrodzenia polega na osadzeniu bramy przesuwnej panelowej w części nowo wykonanego 

zjazdu drogowego od strony ulicy Budowlanej wraz z ogrodzeniem siatkowym panelowym na 

odcinku ok 40 mb. 

 

II. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

1. roboty rozbiórkowe: rozebranie elementów starego ogrodzenia- ok 41 m; 

2. roboty ziemne: wykopy w gruncie; 

3. wykonanie ogrodzenia: 

a)  ogrodzenie z paneli o wymiarach 2,4x1,5m; drut fi 4 mm ocynk, powlekane, kolor zielony; 

b) słupki 40x60 mm o wysokości 1,50 m i rozstawie  2,5m w monolitycznym fundamencie bet. B-20                   

+ podmurówka - cokół z prefabrykowanych elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym 

wys. 25 cm. 

4. Zbrojenie fundamentów bramy o śr. 12 mm, 2x siatka o oczkach 20x20 cm + strzemiona;  

Fundamenty bramy - beton kl. B20; 

5. Wykonanie bramy przesuwnej, panelowej z drutu fi 4 ocynk, powlekany, kolor zielony – w ramach 

z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z kształtowników stalowych- szer. 6,4 m. 

wys.1,5 m. 

Brama bez siłownika napędu, wykonana z przystosowaniem w razie potrzeb do przyszłego   

uruchomienia napędu. 

 

III. PODSTAWOWE PARAMETRY: 

     - wysokość panela ogrodzeniowego     1,5m 

     - wysokość bramy                                     1,5m 

     - szerokość bramy                                     6,4m 

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera  KOSZTORYS OFERTOWY. 

 

IV.  UWAGI KOŃCOWE: 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz sztuką 

budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

2. W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem 

technicznym (narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi), w asortymencie  i ilościach 

niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego 

w przedmiocie zamówienia. 

4. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieść i 

zutylizować własnym staraniem i na własny koszt i przedstawić Zamawiającemu dokumenty z utylizacji 

odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 

5. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego użycia np. materiały betonowe, Wykonawca 

przewiezie na plac składowy wskazany przez Zamawiającego w odległości do 500 m od terenu robót. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, oznakowanie robót  oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie 

terenu robót, od daty przekazania terenu budowy do czasu protokolarnego odebrania robót. 

7.  Wyroby i materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów a Wykonawca będzie posiadał dokumenty  potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. 

8. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa 

i świadectwa zgodności. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się na terenie 

budowy i niepodlegające likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu. 

 

 

 

Termin realizacji: 10.12.2020 r.  

  
 

Zaleca się aby Wykonawca w celu prawidłowej wyceny dokonał wizji lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, dnia ………………………….. 


