
CZĘŚĆ III/8 DO SIWZ, HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY OGÓLNY

netto /PLN/ brutto /PLN/ 02/01/2020 tt/mm/2020 tt/mm/2020 tt/mm/2020

Instalacje niskoprądowe 0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP O
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 1
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 2
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 3
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 4
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 5
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 6
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 7
0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

branży sanitarnej, elektrycznej ETAP 8
0,00 0,00

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SCENY                                   0,00 0,00

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY MAŁEJ SCENY 0,00 0,00

MAŁA SCENA; OŚWIETLENIE ESTRADOWE  0,00 0,00

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SCENY NA PARTERZE 0,00 0,00

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY MODELATORNI 0,00 0,00

Przebudowa pola transformatorowego w transformatora TR-1 0,00 0,00

Przebudowa pola transformatorowego w transformatora TR-2 0,00 0,00

Przebudowa i modernizacjia rozdzielnicy głównej RG 0,00 0,00

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wartość finansowa

Rodzaj robót

Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku 

Teatru;                                                                                                                                          

* Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający 

określa do: 24.07.2020r.

Modernizacja systemu elektroakustycznego scen teatralnych 

oraz systemu oświetleniowego Małej Sceny.

Przebudowa i modernizacja istniejącego zasilania głównego 

budynku Teatru;                                                                                                         

* Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający 

określa do: 24.07.2020r.r.

Projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”

Termin zakończenia elementu robót -Rok 2019



Przebudowa pomieszczenia na Centrum Edukacji Kulturalnej 

w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w

Opolu

Przebudowa pomieszczenia CEK: prace ogólnobudowlane, 

instalacyjne w zakresie instalacji branży sanitarnej, elektrycznej
0,00 0,00

Roboty w obrębie fasady 0,00 0,00

Roboty w obrębie elewacji (w osiach 35-39) 0,00 0,00

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu ( wtym roboty instalacyjne branż 

elektrycznej)
0,00 0,00

netto /PLN/ brutto /PLN/ 02/01/2020 tt/mm/2020 tt/mm/2020 tt/mm/2020

……………..……………….., dnia ………………………r.

Uwagi Zamawiającego do CZĘŚCI III/8 DO SIWZ, HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO OGÓLNEGO:

Przebudowa głównej fasady Teatru im. Jana Kochanowskiego 

z przyległym otoczeniem                                                                                                                                     

* Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający 

określa do: 24.07.2020r.

Wartość finansowa Termin zakończenia elementu robót -Rok 2019

0,00 0,00

*W ramach robót budowlanych Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru  podział na etapy 0-8, kolejność i reżim wykonania - zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej 

*HRF-ogólny HRF-ogólny zawiera wyspecyfikowanie części robót budowlanych, stanowiących funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego, zgodnie z § 16 ust. 20 umowy.

*Ustanawia się użytkowanie czasowe (eksploatację tymczasową) dla wszystkich elementów robót budowlanych odebranych protokołami częściowymi, zgodnie z HRF Wykonawcy, do czasu przejęcia całości przedmiotu umowy przez Zamawiającego i podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Inwestycji. 

* W HRF Wykonawcy Wykonawca winnien wskazać części robót budowlanych, stanowiące funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego z założeniem ich wykonania do dnia 30.06.2020r. Analogicznie W HRF Wykonawcy Wykonawca winnien wskazać części robót budowlanych, stanowiące 

funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego z założeniem ich wykonania do dnia 31.07.2020r.

0,00

Razem:



Razem

tt/mm/2020 tt/mm/2020 tt/mm/2020 30.06.2020r. 31.07.2020r. 24.08.2020r.
wartość 

brutto /PLN/

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

` 0,00

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne”

Termin zakończenia elementu robót -Rok 2019



0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

tt/mm/2020 tt/mm/2020 tt/mm/2020 30.06.2020r. 31.07.2020r. 24.08.2020r.
wartość 

brutto /PLN/

Termin zakończenia elementu robót -Rok 2019

*W ramach robót budowlanych Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Teatru  podział na etapy 0-8, kolejność i reżim wykonania - zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej 

*HRF-ogólny HRF-ogólny zawiera wyspecyfikowanie części robót budowlanych, stanowiących funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego, zgodnie z § 16 ust. 20 umowy.

*Ustanawia się użytkowanie czasowe (eksploatację tymczasową) dla wszystkich elementów robót budowlanych odebranych protokołami częściowymi, zgodnie z HRF Wykonawcy, do czasu przejęcia całości przedmiotu umowy przez Zamawiającego i podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Inwestycji. 

* W HRF Wykonawcy Wykonawca winnien wskazać części robót budowlanych, stanowiące funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego z założeniem ich wykonania do dnia 30.06.2020r. Analogicznie W HRF Wykonawcy Wykonawca winnien wskazać części robót budowlanych, stanowiące 

funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego nastąpi oddanie ich Zamawiającemu do użytkowania czasowego z założeniem ich wykonania do dnia 31.07.2020r.

0,000,000,000,00


