
Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej nr 6 
przy ul. 1-go Maja 11 w Płocku polegających na:
- wymianie rur spustowych i rynien dachowych na budynku szkoły i sali gimnastycznej.
- wymianie piłkochwytów wokół boiska do piłki nożnej na terenie szkoły

ZAKRES  ROBÓT

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH I RYNIEN DACHOWYCH 
- demontaż istniejących rur spustowych i rynien dachowych
- uszczelnienie  istniejących obróbek blacharskich (pas podrynnowy) uszczelniaczem dekarskim,
- dostawa i montaż pasa nadrynnowego  z blachy ocynkowanej gr.0,55mm
- dostawa i montaż  rur spustowych Dn150 z blachy ocynkowanej gr.0,55mm
- dostawa i montaż rynien dachowych Dn150 z blachy ocynkowanej gr.0,55mm
Wysokość budynku  jest zmienna od 6,5 do 10m 

WYMIANA PIŁKOCHWYTÓW WOKÓŁ BOISKA
- demontaż istniejących piłkochwytów o wys. 4,5m  i długości 7,5m w ilości 2kpl
- dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 5m i długości  16m w ilości 2kpl

Piłkochwyty- dwa komplety piłkochwytów sytuowanych za bramkami piłkarskimi.
Każdy piłkochwyt o wymiarach – wysokość 5m i długość 16m. Siatka bezwęzłowa, 
polipropylenowa, wielkość oczka 10x10cm grubość splotu linki 5mm. Kolor zielony. Obszycie 
wzmacniające na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do słupów. Odporna na warunki 
atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV. Musi posiadać świadectwa niepalności oraz być 
obojętna fizjologicznie (atest PZH).
Siatka rozwieszona na aluminiowych słupach nośnych za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy 
rozmieszczone w rozstawie osiowym co 3m/2,5m/2,5m/2,5m/2,5m/3m.
Słupy nośne aluminiowe, malowane proszkowo o całkowitej długości 5,7m, wysokość po 
zamontowaniu w tulejach 5m nad płytą boiska.

Realizacja zamówienia:
-  rozpoczęcie robót -   od 29.06.2015r
-  zakończenie robót -   do 14.08.2015r
 Załączone przedmiary robót mają charakter obligatoryjny dla oferentów.
 Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu  
 ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
 Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy 
 W ciągu 7 dni od podpisania umowy wykonawca przedstawi kosztorys uproszczony.
 Rozliczenie przedmiotu umowy – jednorazowo po bezusterkowym odbiorze z 30 dniowym 
 terminem realizacji płatności faktury od daty wpływu do Urzędu Miasta 
 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym – 
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej - kierownik budowy oraz przynależność do 
odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, potwierdzona 
zaświadczeniem wydanym przez Izbę, z określeniem w nim terminu ważności.

Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający z terminie określonym w umowie na wykonanie zamówienia przekaże Wykonawcy 
teren budowy.



Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 
zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia 
takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. 
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych Koszt zabezpieczenia 
robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony cenę ofertową.

Zabezpieczenie chodników, jezdni
Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie poprzez wykonanie odpowiednich wygrodzeń i 
ustawienie tablic ostrzegawczych w miejscach prowadzenia robót
 

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 
powszechnego i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości 
właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami 
potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu na 
polecenie przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.

Wymagania ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 
wyrobów i materiałów.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. 
Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w 
zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie 
oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. 

Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową obowiązującymi 
przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów 
budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości 
danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do 
Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z 
zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny 
jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując 



szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz ewentualnie niezbędnych pomiarów i prób.
Certyfikaty, deklaracja zgodności na wyroby wbudowane na obiekcie podczas remontu wystawiona 
przez producenta będzie jednym z warunków odbioru robót.

Dodatkowych  informacji  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  udziela  w  Oddziale  Remontów 
Zasobów Urzędu Miasta Płocka ul.  Zduńska l  -  Małgorzata Pawłowska -   tel.  024 /  367-16-65 
(pokój D250)

 

 



W załączeniu przekazujemy:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr l – wzór umowy 
3. Kosztorys inwestorski
4. Przedmiar robót 

               


