Stara Wieś 2018-07-24

SPECYFIKACJA – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego na:
Budowę budynku produkcyjno – magazynowo - biurowego z zapleczem socjalnym w którym prowadzona będzie
produkcja kosmetyków do twarzy i ciała wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. wewnętrzną instalacją
gazową, instalacją WLZ wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz zbiornika na nieczystości płynne, układu
komunikacyjnego i parkingów na terenie działki nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew – etap 1 – Roboty
ziemne

Opis przedmiotu zamówienia - Elementy składowe wyceny
ILOŚĆ

JEDNOSTKA

1.1 Wykop pod fundamenty

2050,00

m3

1.2 Wymiana gruntu, zasyp budynku

2050,00

m3

LP

OPIS

1 Roboty ziemne

Powyższa tabela stanowi materiał pomocniczy. Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy.
Dokumentacja projektu obejmująca:


Pozwolenie na budowę



Projekt budowlany



Projekt wykonawczy

dostępna jest w siedzibie Laboratorium Kosmetycznego AVA , ul. Dąbrowiecka 3, 05-430 Stara Wieś, Polska oraz w
formie elektronicznej. W celu uzyskania informacji/pobrania dokumentu - projektu budowlanego należy
skontaktować się z Arturem Grabińskim email: a.grabinski@ava-laboratorium.pl , tel +48539985585.
Jeżeli w projekcie budowlanym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim
przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności zaoferowania przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry
oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w dokumentacji
projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.
Wykonawca zorganizuje, a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do
należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych.
Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające
wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak i również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją
placu budowy oraz inne koszty towarzyszące w tym: robót przygotowawczych, porządkowych, kosztów utrzymania
zaplecza budowy, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i
kosztów uzyskania niezbędnych decyzji.
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