
Opis do zakresu wykonania robót budowlanych
(architektoniczno-konstrukcyjnych; instalacyjnych i technologicznych)

 i przygotowania dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

(do zapytania ofertowego, ilości zgodnie z projektem budowlanym i wykonwczym)

1. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych inwestycji :

„Budowa kontenera magazynowego wraz ze ścianami oddzieleń pożarowych
 oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku magazynowego

 na magazyn poakowań (beczek po nadtlenkach do realizacji 
w ramach zadania modernizacji linii izolacyjnych CCV do produkcji kabli  ” 

na terenie Zakładu Tele-Fonika Kable S.A. w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 152 na działce 
nr ewid.1/4 obr.220 w zakresie wynikającym z w/w dokumentacji (zgodnie z opisem i 
rysunkami projektu budowlanego i wykonawczego) opracowanych przez Biuro Studiów i 
Projektów BIPROKABEL w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 103.

    - wykonanie robót polegających między innymi na:
*wykonaniu robót budowlano-montażowych i konstrukcyjnych z zabezpieczeniami p-poż
*wykonaniu robót instalacji wentylacji
*wykonaniu robót instalacji elektrycznych
*wykonaniu robót instalacji wodno-kanalizacyjnych
*wykonanie robót określonych w technologii inwestycji
*innych robót wynikających z w/w projektów

- przed przystąpieniem do robót obowiązuje oferenta przygotowanie dokumentów do zgłoszenia 
  rozpoczęcia budowy i uzyskanie dziennika budowy (rejestracja w UM Bydgoszcz)
- obowiązuje wygrodzenie i oznakowanie placu budowy (w zakresie robót) zgodnie z   
  obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczenie pozostałej części obiektu (gdzie nie będą  
  prowadzone roboty) przed zapyleniem, zabrudzeniem (np. poprzez kurtyny z folii, z plandek)
- utrzymywanie odpowiedniego porządku w trakcie robót
- sukcesywne usuwanie gruzu, resztek materiałów i opakowań; elementy stalowe (metalowe) z  
  rozbiórek i demontaży do przekazania Zamawiającemu (do złożenia na terenie zakładu w miejscu 
 wskazanym przez Zamawiającego)
-  po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego użytkowanych pomieszczeń, terenu

2. Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i wniosków do PINB dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (w tym protokóły pomiarów i sprawdzeń; badań itp. zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami w tym Ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity)

Uwagi:
 w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
 stan istniejący: obowiązuje wizja lokalna
 dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp
 praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
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