
           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: 

" Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 15  w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 4  wraz z 
termomodernizacją -  opracowanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie projektów  wykonawczych branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej na podstawie 
zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydana została decyzja  pozwolenia na 
budowę nr 107/2013 z dnia 12.03.2013r . 
Pozwolenie wydane jest dla zadania inwestycyjnego pn:  " Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego  
Przedszkola nr 15 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" obejmującego: rozbudowę i przebudowę 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 wraz z instalacjami wewnętrznymi; budowę dróg wewnętrznych ; 
budowę przyłączy kanalizacji deszczowej; cieplnego; budowę parkingu na 10 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych; budowę ogrodzenia; budowę obiektów małej architektury ;wykonanie robót 
budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej; rozbiórkę sieci 
wewnętrznych, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym gruntów 497/1;497/2;824/36;825; 
829 przy ul. Piasta Kołodzieja 4 w Płocku 
b) wykonanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola po rozbudowie wraz z    charakterystyką 
energetyczną budynku w stanie istniejącym i projektowanym przedszkola 
c) wykonanie audytu energetycznego dla części istniejącej przedszkola
d) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
e) wykonanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, 
f) wykonanie przedmiarów robót  dla wszystkich branż,
g) pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektów wszystkich branż - w fazie realizacji 
   inwestycji w ilości 12 nadzorów w okresie trwania budowy i należy go wliczyć w koszt 
   dokumentacji projektowej.

Projekty winny być uzgodnione pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez 
rzeczoznawcę d/s sanitarno-higienicznych oraz pod względem zgodności projektu z wymaganiami 
ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń  przeciwpożarowych. 
Projekty muszą  zostać zaakceptowane przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 tzn. projekty 
muszą zostać opieczętowane przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 z dopiskiem "Akceptuję 
bez uwag rozwiązania zawarte w projekcie".  
Projekt kolorystyki należy uzgodnić z dyrektorem Miejskiego Przedszkola nr 15 oraz Zespołem ds 
Wizerunku  Miasta w Wydziale Promiocji i Informacji w Urzędzia Miasta Płocka.

Stan istniejący 
Na działce 824/36 w Płocku przy ul. Piasta Kołodzieja 4  zlokalizowany jest dwukondygnacyjny częściowo 
podpiwniczony budynek przedszkola. W piwnicach zlokalizowany jest węzeł cieplny będący własnością 
FORTUM sp z o o. oraz pomieszczenia gospodarcze. Działka położona jest w części Płocka nie objętej 
ochroną konserwatorską i znajduje się w miejscu otoczonym ze wszystkich stron budynkami mieszkalnymi 
wielorodzinnymi  i jest nimi odgrodzona od ruchliwych ulic miasta .
Budynek przedszkola został przekazany do użytkowania w 1976r jako przedszkole 4-oddziałowe. Od chwili 
oddania do użytkowania podlegał drobnym przeróbkom pod potrzeby funkcjonowania palcówki. Obecnie po 
zaadaptowaniu sali do zajęć ruchowych na salę zajęć dla dzieci budynek funkcjonuje jako przedszkole 5-
oddziałowe. Wszystkie instalacje wewnętrzne nie były wymieniane.Z uwagi na okres eksploatacji większośc 
instalacji jest w złym stanie technicznym.
Konstrukcja budynku:
ławy fundamentowe -  żelbetowe 
ściany piwnic betonowe, częściowo murowane z cegły ceramicznej,
ściany kondygnacji - typowe bloki gr.25cm ocieplone gazobetonem 12cm 
ściany działowe: w piwnicach cegła ceramiczna pełna, kondygnacje nadziemne cegła dziurawka 
stropy-  nad piwnicami i pod węzłami sanitarnymi  DZ-3, pozostałe kondygnacje -płyty kanałowe
schody wewnętrzne - wylewane, żelbetowe



dach - stropodach wentylowany ( na stropie wielkoblokowym  ścianki z cegłu dziurawki , na których ułożone 
są płyty korytkowe). 
pokrycie dachu - papa termozgrzewalna 
W 2013r wykonany został projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola.
Zaprojektowano rozbudowę o skrzydło, w którym znajdować się będzie blok żywieniowy i zaplecze 
administracyjne. Wymiary zewnętrzne dobudowanego skrzydła 13,25m x 18,53m. Nowe skrzydło 
zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony z technologii tradycyjnej - murowanej, z bloczków 
silikatowych. Strop zaprojektowano jako wykonany z płyt kanałowych żelbetowych o grub.24cm z 
ociepleniem keramzytem i ułożoną na nim szlichtą cementową i papą.

Przebudowa istniejącej części przedszkola dotyczy: wymiany wszystkich instalacji w budynku ( wod-kan, c.o,
elektryczna ),wymiany posadzek  w istniejących pomieszczeniach,  wymiany  istniejącej  stolarki  drzwiowej
wewnętrznej, wykonanie nowych okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych, wykonanie gładzi na
ścianach wraz z malowaniem, wymiana istniejących kabin toaletowych w łazienkach dla dzieci, przebudowy
pomieszczeń,  likwidacji  istniejących  szybów  windowych,  wykonanie  nowego  szybu  windowego  w  innej
lokalizacji, budowy podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonania termomodernizacji budynku.
Budynek przedszkola po przebudowie ma być zgodny z obecnie obowiązującymi warunkami 
technicznymi  jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nim urządzenia.

Dane budynku zgodnie z projektem budowlanym 
powierzchnia użytkowa  istniejąca - 857,60m2

powierzchnia użytkowa  nowoprojektowana  - 202,20m2

kubatura  budynku istniejącego - 3874,47m3

kubatura budynku dobudowywanego - 1155,17m3

powierzchnia zabudowy po rozbudowie  - 726,82m2

 
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia na posłużyć Zamawiającemu do należytej 
realizacji inwestycji, począwszy od przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót 
poprzez realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania.

Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot zamówienia musi być sporządzona zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r  wydanego w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego.
Dokumentacja projektowa, służąca  do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych musi 
składać się z:
-) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w §5 w/w Rozporządzenia
-) kosztorysów inwestorskich w zakresie wszystkich branż 
-) przedmiarów robót w zakresie wszystkich branż
-) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 
oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Powinny one zawierać rysunki  w skali 
uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz
z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu , rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego, 
których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych.
W rozwiązaniach projektowych będą wskazane wyroby budowlane ( materiały i urządzenia)  dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania w budownictwie będą 
mogły być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Specyfikacje techniczne 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią opracowania zawierające zbiory wymagań, 
które są niezbędne  do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą być 
wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004r, stanowić będą dokument załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Szczegółowy zakres prac projektowych objęty przedmiotem zamówienia:
 
1.Opracowanie projektów wykonawczych na podstawie projektu budowlanego:
branża budowlana
a) projekt wykonawczy branży architektonicznej przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola
b) projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej  przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola
c) projekt wykonawczy  dźwigu towarowego do obsługi bloku żywieniowego,
d) projekt  wykonawczy rozbiórki i budowy śmietnika ze względu na zmianę jego usytuowania na 
    działce.
e) projekt wykonawczy podjazdu dla niepełnosprawnych  
f)  projekt termomodernizacji całego budynku przedszkola po rozbudowie wraz z wykonaniem    
    charakterystyki energetycznej budynku w stanie istniejącym i projektowanym  sporządzonej wg   
    obecnie obowiązujących przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia   
    6.11.2008r w sprawie metodologii obliczania charkterystyki energetycznej budynku i lokalu 
    mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz 
    sposobu sporządzania i wzorów świadectw i charakterystyki energetycznej  ( Dz.U. Nr 201 
    poz.1240 z 2008r)          
g) wykonanie audytu energetycznego dla istniejącego budynku przedszkola 
h) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

branża sanitarna
a) projekt wykonawczy na budowę przyłączy : kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieplnego z   
    przebudową kolizyjnych odcinków wraz z instalacjami doziemnymi
b) projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i 
    centralnego ogrzewania na potrzeby rozbudowy i przebudowy budynku przedszkola
c) projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego
d) projekt wykonawczy wyposażenia technologicznego bloku żywieniowego 
e) projekt wykonawczy systemu oddymiania klatek schodowych 

branża elektryczna 
a) projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych uwzględniający:
    - montaż rozdzielnicy głównej wraz z osprzętem,
    - montaż rozdzielnic obwodowych i pomocniczych,
    - montaż przewodów wyrównawczych,
    - montaż obwodów gniazdowych 1 fazowych ogólnego stosowania
    - montaż instalacji 3 fazowej
    - montaż obwodów oświetlenia podstawowego
    - montaż obwodów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
    - montaż osprzętu ( gniazda,łączniki, przyciski)
    - montaż oddzielnego zasilania 230V stanowisk komputerowych 
    - montaż instalacji telefonicznej i internetowej 
    - montaż instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru
    - montaż instalacji sygnalizacji włamania
    - montaż instalacji domofonowej
W opracowaniu projektowym należy przewidzieć konieczność wykonania badań nowych instalacji 
elektrycznych w tym:
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiary impedencji pętli zwarcia,
- pomiary zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych
- pomiary natężenia oświetlenia głównego, awaryjnego i ewakuacyjnego



Zalecenia do opracowania dokumentacji technicznej branży elektrycznej :
Sterowanie i automatykę takich elementów budowlanych jak: wentylacja, klapa oddymiająca, windy itp. 
należy traktować na zasadzie odrębności projektów branżowych o właściwych dla siebie technologiach 
eksploatacyjnych. W projekcie ogólnym wymiany instalacji elektrycznych należy uwzględnić jedynie 
lokalizację wyprowadzenia obwodów zasilających te urządzenia z uwzględnieniem wielkości zabezpieczeń w
rozdzielnicach obwodowych. Powyższe należy uzgodnić branżowo.
Sprawy dotyczące:
- lokalizacji i ilości gniazd ogólnego stosowania,
- pojemności instalacji telefonicznej oraz elementów jej lokalizacji,
- rodzaju instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania należy uzgadniać w 
  sposób roboczy z użytkownikiem i inwestorem na wcześniej terminowo ustalonych naradach 
  koordynacyjnych. 
Zasilenie budynku przedszkola należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami
przyłączeniowymi,
Należy zaprojektować układ wyłącznika p.poż dla całego obiektu przy złączu pomiarowo
kablowym,
Ustalono lokalizację złącza kablowego wraz z pomiarem i układem wyłącznika p.poż zgodnie
z załączoną mapą.
   
Zawartość kosztorysu inwestorskiego:
- działy zawierające demontaże,
- oddzielne działy zawierające: montaż rozdzielnic głównych i dodatkowych, wlz-ty, obwody oświetleniowe 
( wszystkie), obwody gniazd ogólnego stosowania, obwody zasilające stanowiska komputerowe, instalację 
telefoniczną, instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalacje sygnalizacji włamania, połączenia 
wyrównawcze, instalację oświetlenia zewnętrznego.

branża drogowa
a) projekt wykonawczy na wewnętrzną komunikację drogową i pieszą oraz na miejsca postojowe 
    do 10 stanowisk  wraz  z niezbędną infrastrukturą i poszerzeniem bramy wjazdowej
b) projekt wykonawczy na usunięcie ewentualnych kolizji, które mogłyby wystąpić między 
    zaprojektowanymi robotami budowlanymi a elementami istniejącej infrastruktury.

2. przedmiary robót w zakresie wszystkich branż,
3. kosztorysy inwestorskie w zakresie wszystkich branż, sporządzone w oparciu o wytyczne 
    kosztorysowe uzgodnione z Zamawiającym, 
4. zbiorcze zestawienie kosztów,
5. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
     zakresie wszystkich branż.
6. Przekazanie Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym 
    dokumentacji  technicznej:
-  oświadczenie projektanta, że dokumentacja techniczna została uzgodniona  
   międzybranżowo i została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
   zasadami wiedzy  technicznej, jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu 
   ma służyć.
7. Dokonanie jednokrotnej przeceny kosztorysów inwestorskich na żądanie Zamawiającego.
8. Usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków 
   dokumentacji technicznej z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, 
   uzupełnienie i modyfikacja dokumentacji technicznej - w terminie ustalonym przez strony.

Ilośc i forma opracowań dokumentacji technicznej
Wymagane jest aby dokumentacja techniczna została przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i 
elektronicznej w następujących ilościach:
w wersji papierowej:
- projekty wykonawcze wszystkich branż - po 3 egz
- przedmiary robót wszystkich branż - po 2egz.
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż - po 2egz.



- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż - po 2 egz.

w wersji elektronicznej - na płycie CD w 2egz. przy czym:
część opisową opracowań dla poszczególnych branż należy przekazać Zamawiającemu sporządzoną w 
dokumencie tekstowym Microsoft Office lub w formacie PDF, natomiast część graficzną ( rysunki, zdjęcia itp) 
oraz przedmiary i kosztorysy  w wersji oryginalnej i w formacie PDF.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Zaleca się także aby 
zdobył na swoją odpowiedzialnośc i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu 
budowy poniesie Wykonawca.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia - 12 tygodni od dnia podpisania umowy
3. W przypadku, gdyby nastąpiła zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniajacych ponad łączny czas 1 
miesiąca na wykonanie przypisanych im czynności, mogłoby to być podstawą do wydłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia o czas równy tej zwłoce.

Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Osobami do kontaktu w zakresie poszczególnych branż dotyczących przedmiotu zamówienia są: 
- w zakresie branży budowlanej - Małgorzata Pawłowska tel. 24/367-16-65
- w zakresie branży elektrycznej - Józef Bogusław Durda tel.24/367-16-66
- w zakresie branży sanitarnej -  Bartosz Hejcelman   tel. 24/367-16-66  


