Ogłoszenie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wykonania podestu
techniczno-antenowego na dachu sektora O CZRL wraz z remontem pokrycia dachowego o
wartości nie przekraczającej równowartości 14000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późno zm.)
ustawy nie stosuje się.
1.

Dane ogólne.
Obiekt CZRL znajduje się na ul. WieŜowej 8 w Warszawie.
Pokrycie dachowe stanowi folia Sikka przykryta warstwą balastową. Na dachu sektora O
umieszczono anteny o przeznaczeniu jak w załączniku nr 1.

2. ZałoŜenia projektowe-program techniczny
dot.: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacji robót dla zadania:
Wykonanie podestu technicznego dla istniejących anten na dachu sektora "O"
oraz remont pokrycia dachowego nad sektorem "O" w budynku CZRL
Zakres robót dla w/w zadania:
1.
2.

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu warstw pokrycia dachowego (warstwa
balastowa, warstwa izolacji przeciwwodnej - sikka, warstwa izolacji termicznej).
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej naprawy izolacji dachu z uwzględnieniem
opinii technicznej oceny stanu technicznego pokrycia dachowego wraz z wykonaniem
projektu podestu technicznego dla docelowego montaŜu anten.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:
•
•
•

•
•
•
•
•

opis rozwiązania dotyczącego demontaŜu anten w tym uzgodnień w celu demontaŜu i
montaŜu anten w tymczasowej lokalizacji z poszczególnymi operatorami,
rysunki dotyczące montaŜu tymczasowego anten na czas realizacji robót budowlanych,
projekt docelowego rozwiązania projektowego podestu technicznego dla istniejących
anten na dachu sektora "O" z uwzględnieniem rezerwy dla ewentualnej rozbudowy
systemów,
wytyczne dotyczące wykonania koniecznych pomiarów po montaŜu tymczasowym a
następnie docelowym anten,
warunki i harmonogram robót dotyczących przeniesienia anten,
opis techniczny i rysunki ciągów pieszych dla obsługi zamontowanych instalacji i
urządzeń wentylacyjnych oraz anten na dachu sektora "O" CZRL
przywrócenie do stanu pierwotnego obróbek blacharskich na attykach dachu sektora
"O"
przywrócenie instalacji odgromowej dachu sektora "O" wraz z wytycznymi wykonania
końcowych pomiarów instalacji odgromowej.

Ponadto w dokumentacja projektowa powinna zawierać:
•
przedmiar robót,

•
kosztorysy inwestorskie branŜowe, zestawienie kosztorysowe robót,
•
kosztorysy nakładcze
•
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wymaganych projektem oraz inne
wszelkie dokumenty konieczne dla wszczęcia postępowania na realizację robót wymaganych
ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być
wykonana na nośniku elektronicznym w 4 egzemplarzach, w wersji papierowej w 6
egzemplarzach.
3. Uzyskanie zgody urzędowej na wykonanie robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
Załączniki:
1.
2.

Wytyczne Biura AT dotyczące prac teletechnicznych.
Zdjęcia zainstalowanych anten na dachu

3. Dodatkowe informacje.
Wykonawca powinien wskazać w dokumentacji warunki jakie musi spełnić wykonawca
robót- uprawnienia.
Wskazane jest przed złoŜeniem oferty zapoznanie się z obiektem CZRL. W celu
uzgodnienia terminu wizji lokalnej naleŜy skontaktować się z p. Michał Bobrowskim
225746042 mail: m. bobrowski@pansa.pl.
Wskazana technologia wykonania pokrycia dachowego powinna zapewnić min. 48
miesięczną gwarancję dla robót budowlanych.
4. Oferta powinna zawierać:
- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania,
- okres gwarancji,
- termin waŜności oferty nie krótszy niŜ jeden miesiąc od daty złoŜenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
- referencje
- polisę OC,
Oferty prosimy składać do dnia 18.07.2011r. na nasz adres:
Polska Agencja śeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. WieŜowa 8, nr. faxu
(022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną m.drewicz@pansa.pl
Dodatkowe informacje 22 5745234

