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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

na zadanie pn.: 

 

„Przebudowa istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przedmontażowych” 

 

1. Cel zadania 

Celem zadania jest adaptacja istniejącej wiaty zlokalizowanej przy hali SILS pod 

Magazyn Odkładczy Produkcji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na 

budowę nr AB-3/2022 z dnia 2.01.2023r. Na potrzeby adaptacji sporządzono 

dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. 

2. Poglądowa charakterystyka obiektu 

Obiekt znajduje się na działkach nr 103 obręb 0029 Kuźnica, na terenie Zakładów 

Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.  

Wiata została wybudowana w 2005r., wykonana w konstrukcji stalowej Dach 

konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową. Posadzki betonowe zatarte na gładko.  

Wiata wyposażona w instalację elektryczną oraz hydrantową. 

Powierzchnia zabudowy: 1568,00 m2 

Kubatura : 8 545,00 m3 

3. Zakres prac do realizacji  

Prace przewidziane do realizacji zostały określone dokumentacji projektowej w 

zatwierdzonej prawomocną decyzją pozwolenia na budowę nr AB-3/2023 z dnia 

02.01.2023r. 

3.1  Wykonanie prac budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej: 

1) Tom I – projekt Zagospodarowania terenu 

2) Tom II – projekt Architektoniczno-budowlany 

3) Tom III – projekt Techniczny 

4) Projekt techniczno-wykonawczy – Instalacje elektryczne 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu zamiennego. W przypadku wykonania 

dokumentacji zamiennej na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszystkich 
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niezbędnych, decyzji, opinii oraz uzgodnień wymaganych prawem. Projekt Zamienny należy 

uzgodnić również z Zamawiającym. 

3.2 Przedmiar robót – pomocniczo. 

4. Dokumentacja powykonawcza 

 

Dostarczenie wymaganej dokumentacji powykonawczej określonej w Umowie tj. m.in. : 

- protokołami i sprawozdaniami z prób i badań. 

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód oraz pozwoleń oraz opinii, 

- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy – zgodnie 

z decyzją Pozwolenia na budowę nr AB-3/2022 z dnia 02.01.2023r. 

- atesty, certyfikatami i deklaracjami zgodności na zastosowane materiały 

5. Załączniki do OPZ 

5.1 Tom I – projekt Zagospodarowania terenu 

5.2 Tom II – projekt Architektoniczno-budowlany 

5.3 Tom III – projekt Techniczny 

5.4 Projekt techniczno-wykonawczy – Instalacje elektryczne 

5.5 Przedmiar robót. 

 

 

 


