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SPECYFIKACJA ROBOT

INWESTOR spot-DztELNtA MtESZKANtowA ul. Radna 15 A 00-341 warszawa

OBIEKT ciqg komunikacyjny wzdluz lokali u2ytkowych przy ul. Browarnej 6

PRZEDMIoT oPRACOWANIA Remont ciqgu pieszego wzdtu2 budynku przy ul. Browarnej 6
polegajqcy na wyburzeniu czqScitarasu, wykonaniu pochylni dla os6b niepelnosprawnvch.

L. Charaktervstvka ciagu lcomunil<acvinego_tarasu

Taras ten zlokalizowany jest przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym a zasadzie wzdluz
jego wysuniqtej parterowej czqSci zawierajqcej lokale uzytl<owe o r6znych funkcjach przy
ul, Browarnej 6.

w poprzednich latach zostal on wyl<oriczony nawierzchniq z lastryko ptukanego.
Przedmiotowy taras nie umo2liwia dostqpu do lol<ali uzytl<owych osobom niepernosprawnym.

2. Zatozenia og6lne robot

r' wykonawca ma obowiqzek wystqpii z wnioskiem o wydanie zezwolenia i uzyskanie zgody na
zajqcie pasa ruchu drogowego w celu prowadzenia rob6t do Zarzqdu D169 Miejskich ul.
Chmielna 1,20 orazdoZarzqduTeren6w publicznvch ul. podwale 23/ KosztV zajqcia pasa ruchu ponosi Zamawiajqcy ale w przypadku przekroczenia terminu
zdel<larowanego przez Wykonawcq we wniosku o zajqcie tego pasa , kary oraz opfatq po tym
terminie ponosi Wykonawca

/ Zamawiajqcy zglosif roboty objqte przedmiotowq Umowq w Wydziale Budownictwa
iArchitektury Dzielnicy Sr6dmiescie w dniu 2t maja 2ot4 r.r' wykonawca ma obowiqzek zglosii na 7 dni przed realizacjq Umowy rozpoczqcie robot do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane go zalqczajqc niezbqdne dokumenty tj.
oswiadczenie kierownika rob6t, uprawnienia i inne wymaganer' Kosztorys 6lepy uwzglqdnia wygrodzenie rob6t trwalymi barierami, wszystkie inne koszty
wynikajqce z zabezpieczenia rob6t poniesie Wyl<onawca w ramach zlo2onejoferty{ w przypadku konieczno5ci naruszenia przyleglej do granic dzialki nawierzchni wykonawca
ma obowiqzel< przywr6cii jej stan pierwotny bez naliczania dodatkowvch kosztow

3. Zato2enia szczeg6towe rob6t

,/ Skr6cony zakres rob6t :

o RobotY rozbi6rkowe : rozebranie Scianek oporowych, schod6w, istniejqcej nawierzchni
w celu wyprofilowania pochylni.



' odciqcie szlifierkq kqtowq nawierzchni ciqgu komunikacyjnego wzdlu2 budynku
pomiqdzy Scianq a projel<towanq pochylniq

o Pozostale roboty wyburzeniowe
. Roboty ziemne pod posadowienie Scian zelbetowych
. Wylanie podlozy pod Sciany wrazz izolacjq
. Wylanie 6cian 2elbetowych
o Wykonanie warstw konstrukcyjnych pochylni
o Ulozenie nawierzchni pochylni z kostki betonowej
. Montaz balustrad ze stali kwasowej
. Wykonanie innych rob6t budowlanych towarzyszqcych

"/ Wyl<onawca ma obowiqzek przed przystqpieniem do rob6t sporzqdzii plan BloZ, jeden
egzemplarz tego planu nale2y przedtozyi Zamawiajqcemu


