Remont obiektów grobownictwa wojennego w Lublinie – wykonanie dokumentacji
projektowej
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (wraz z pełnieniem
nadzorów autorskich) obejmującej remonty:
1. Kwatery obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego
z września 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego oraz partyzantów położonej na cmentarzu
komunalnym przy ul. Białej,
2. Zbiorowej mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego w parku „Rury”.
Ad. 1
Szczegółowy opis oraz dane obiektu zawarte są w programie funkcjonalno-użytkowym.
Dokumentację należy wykonać zgodnie z ww. dokumentem.
Przewidywany termin wykonywania robót budowlanych – 2016 r.
Ad. 2
Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 71, obr. 30- Rury Wizytkowskie, ark. 5 stanowiącej
własność Gminy Lublin oraz wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Podstawowe dane:
Powierzchnia (wraz ze skarpą) – ok. 1750 m2
Powierzchnia alejek – ok. 200 m2.
Powierzchnia ściany z tablicami – ok. 60 m2 (w tym tablice z nazwiskami ok. 18 m2).
Wymiary pomnika – 0,9 x 0,9 x 5,5 m
Planowany zakres remontu:
I etap (przewidywany termin wykonywania robót budowlanych – 2016 r.)
–
rozbiórka ściany z tablicami
–
zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem i wykonanie odwodnienia
–
budowa nowej ściany (z wykorzystaniem tablic z danymi zamordowanych) w dwóch
wariantach:
•
I wariant – odnowienie i maksymalne wykorzystanie istniejącej okładziny
•
II wariant – wykonanie nowej okładziny
–
odnowienie tekstu na tablicach
–
likwidacja tablicy przed pomnikiem
II etap (przewidywany termin wykonywania robót budowlanych – 2017 r.)
–
oczyszczenie pomnika
–
remont alejek w dwóch wariantach:
•
I wariant – odnowienie nawierzchni placu przed ścianą (oczyszczenie i uzupełnienie
ubytków) oraz wykonanie w miejsce istniejących alejek asfaltowych, alejek z nawierzchnią
analogiczną do placu,
•
II wariant – rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej (należy zaproponować
dwie alternatywy materiału)
–
rozbiórka i wykonanie nowych obrzeży (w nawiązaniu do poszczególnych ww. wariantów).
Dokumentacja powinna być wykonana analogicznie do wymagań zawartych w pkt 4.5.2 PFU
dotyczącego zadania nr 1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę najniższa cena.
Oferty rozpatrywane będą oddzielnie dla obu zadań.
Termin realizacji – 11 grudnia 2015 r.
Oferty (wypełniony formularz ofertowy) należy składać do dnia 10 listopada 2015 r. do godz.

15.00:
–
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej – Lublin, ul. Zana 38, pok. 710,
–
fax-em: nr 81 466-31-01,
–
na adres e-mail: komunalna@lublin.eu
Osoba do kontaktu: Kamil Smagacz, tel. 81 466-31-43, e-mail: ksmagacz@lublin.eu
Załączniki:
● Program Funkcjonalno-Użytkowy (dot. zadania nr 1)
● mapa z zaznaczona lokalizacją oraz fotografie (dot. zadania nr 2)
● wzór umowy
● formularz ofertowy
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane oferty nie powodują powstania żadnych
zobowiązań wobec stron. Gmina Lublin zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia
procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania
ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. O ewentualnym
wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani.

