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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Konstrukcja hali
1

d.1 kalk. własna
Wykonanie konstrukcji hali:

W skład konstrukcji hali wchodzi:
-projekt wykonawczy/warsztatowy                           - projekt powykonawczy
-wykonanie wraz z montażem konstrukcji wg. projektu
-montaż okładzin ścian zgodnie z projektem budowlanym
-montaż okładzin dachu zgodnie z projektem budowlanym
-montaż stolarki otworowej zgodnie z projektem budowlanym
- montaż daszków i innych nie wymienionych elementów ujętych w dokumen-
tacji                          - montaż instalacji odgromowej

!UWAGA!

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji hali w innej technologi niż w projekcie
budowlanym. Wymaga się aby wszelkie zmiany nie powodowały konieczności
uzyskania przez Zamawiającego zamiennego pozwolenia na budowę. W przy-
padku wykonania konstrukcji hali innej niż założono w projekcie budowlanym
należy podać w kosztorysie następujące dane:

- Typ przekroju konstrukcji............                           - Ciężar konstrukcji (całość
hali)...........                   - Gabaryty przekroju podstawowych elementów kons-
trukcji............                                                  - Rodzaj i sposób zabezpiecze-
nia antykorozyjnego   konstrukcji.................                                           Zama-
wiającymy wymaga aby zamienna konstrukcja posiadała parametry nie gorsze
lub równoważne pierwotnej konstrukcji a także była dostosowana do warunków
gruntowych, zaprojektowanych pierwotnie fundamentów,poszycia ścian oraz
dachu. Zamawiającymi wymaga aby zamienna konstrukcja nie powodowała
zwiększenia kosztów budowy oraz eksploatacji dla Zamawiającego. Dopusz-
cza się aby wysokość hali w świetle mogła zostać zmniejszona do 5% wzglę-
dem projektu budowlanego przekazanego przez Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza zastosowania innego poszycia z zachowaniem blach po obu stro-
nach konstrukcji oraz zachowania parametrów przewodności cieplnej poszycia
wymaganych Warunkami technicznymi oraz innymi warunkami ujętymi w pol-
skim prawie.
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