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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: „Remont Kaplicy Pałacowej pw. śś. Piotra i Pawła w Łącku” 
Adres inwestycji: miejscowość: Łąck, obręb: 0008 Łąck, działka nr ewidencyjny: 971 
Inwestor: Gmina Łąck, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45453000-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych; 

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków; 

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów; 

45443000-4 Roboty elewacyjne; 

45431000-7 Kładzenie płytek 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych w Kaplicy Pałacowej pw. śś. 

Piotra i Pawła w Łącku. 
 

II. Zamówienie podstawowe. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Naprawę cokołu oraz ścian fundamentowych. 
2. Remont elewacji, w zakresie ścian zewnętrznych parteru. 
3. Naprawę i impregnację pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. 

4. Wykonanie podłogi z płytek gresowych. 
5. Remont schodów zewnętrznych. 

6. Wykonanie nawiewu typu „Z”. 
7. Remont tynków wewnętrznych. 

Wykonanie prac remontowych zgodnie z projektem budowlanym remontu Kaplicy Pałacowej 

pw. śś. Piotra i Pawła w Łącku oraz przedmiarem robót, stanowiącymi załącznik nr 2  

do Ogłoszenia. 
 

 

III. Dodatkowe wymagania. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego działania  

lub zaniechania powstałe w związku z wykonywaniem robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizacje robót i zabezpieczenie 

ruchu drogowego w czasie ich wykonywania. 

3. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu 

odbioru.  
4. Zryczałtowane ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają negocjacjom                          

i zmianom podczas obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych                         

w Umowie.  

5. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania,  

jak również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, 

demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty 

załadunku, transportu i rozładunku materiałów. 
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6. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki swojej działalności w zakresie: 

a) organizacji robót; 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony własności publicznej i prywatnej. 
 


