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

Razem

netto /PLN/ brutto /PLN/ tt/mm/2018 ….. tt/mm/2018 tt/mm/2019 30.08.2019r. ….. tt/mm/2019 tt/mm/2020 ….. tt/mm/2020
wartość 

brutto /PLN/

Instalacje niskoprądowe 0,00 0,00 0,00

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

Roboty rozbiórkowe, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne 

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

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY DUŻEJ SCENY                                   0,00 0,00 0,00

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY MAŁEJ SCENY 0,00 0,00 0,00

MAŁA SCENA; OŚWIETLENIE ESTRADOWE  0,00 0,00 0,00

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SCENY NA PARTERZE 0,00 0,00 0,00

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY MODELATORNI 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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 0,00

Roboty w obrębie fasady 0,00 0,00 0,00

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

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu ( wtym roboty instalacyjne branż 

elektrycznej)
0,00 0,00 0,00

Razem

netto /PLN/ brutto /PLN/ tt/mm/2018 ….. tt/mm/2018 tt/mm/2019 30.08.2019r. ….. tt/mm/2019 tt/mm/2020 ….. tt/mm/2020
wartość 

brutto /PLN/

……………..……………….., dnia ………………………r.

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

*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 zawiera wyspecyfikowane części robót budowlanych, stanowiących funkcjonalno-użytkową całość, po odebraniu których, protokołem odbioru częściowego przez Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktur częściowych (które łącznie będą stanowić 90% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie). 

*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. 

*Zamawiający zastrzega, dla robót przewidzianych do wykonania w terminie do 30.08.2019r., przedkładanie do akceptacji wniosków materiałowych danego elementu robót 40 dni od daty zawarcia umowy na realizację Zadania

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wartość finansowa

Rodzaj robót

Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku 

Teatru;                                                                                                                                          

* Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający 

określa do: 30.08.2019r.

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: 30.08.2019r.

Termin zakończenia elementu robót - Rok 2018

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 Termin zakończenia elementu robót -Rok 2020

0,00 0,00

Razem:

Przebudowa głównej fasady Teatru im. Jana 

Kochanowskiego z przyległym otoczeniem                                                                                                                                     

* Zakończenie robót dla danego zakresu prac Zamawiający 

określa do: 30.08.2019r.

Wartość finansowa Termin zakończenia elementu robót - Rok 2018 Termin zakończenia elementu robót -Rok 2019 Termin zakończenia elementu robót -Rok 2020

0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00


