
  Załącznik nr 4
  

                                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  „ Remont podłogi sali

    gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 ” w Płocku, ul. Chopina 62.   

2.  W dużej sali gimnastycznej objętej zakresem, o wymiarach 29,76 m x 17,76 m, 

posadzka  z klepki ułożona  jest na ślepej  podłodze oraz dwóch warstwach legarów w 

rozstawie co  80  cm,  ułożonych krzyżowo.

2.1. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:

-  demontaż listew przyściennych,

-  demontaż listew odbojowych,

-  miejscowe przełożenie posadzki z deszczułek, ( pod grzejnikiem ),

-  cyklinowanie bezpyłowe  posadzki z  deszczułek , szpachlowanie, polerowanie,

-  montaż listew przyściennych,

-  montaż dwóch warstw listwy odbojowej, (zabezpieczenie ścian),

-  montaż narożników ochronnych przy drzwiach,

-  malowanie linii  boisk zgodnie z załączonym szkicem,

-  lakierowanie 3-krotne posadzki z deszczułek.

2.2. Wymagania dotyczące lakieru:

-  2- komponentowy poliuretanowy na bazie wody, półmatowy, 

-  zgodny z normą EN 14904:2006 – odporność na poślizg (europejska norma dotycząca

   nawierzchni dla hal sportowych)

-  zawartość substancji stałych: ~32%.

-  odporność na ścieranie: Około1-2 mg/100,

-  bardzo dobra odporność na ślady i zabrudzenia 

-  odporny na ślinę i pot.

3.  Realizacja zamówienia :

– rozpoczęcie   22. 06. 2015 roku,

– zakończenie  10. 08. 2015 roku.

4.   Wymagania dla Wykonawcy :

4.1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.2. Wymagane uprawnienia:

    - przy  kierowaniu  robotami  budowlanymi - osoby  posiadające  uprawnienia

budowlane  do  kierowania  robotami   w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  oraz

przynależne  do  odpowiedniej  Izby  Samorządu  Zawodowego  Inżynierów Budownictwa,

potwierdzone



       zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę, z określeniem w nim terminu ważności,

       posiadające  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

4.3. Musi wykazać,  że zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w tym

okresie co najmniej:

      * jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlaną  polegającą

na  ułożeniu nowej lub remoncie posadzki z deszczułek o powierzchni łącznej

500 m²

5.   Załączone przedmiary robót  mają jedynie  charakter  informacyjny,  nie  są

obligatoryjne  dla  wykonawcy  /  oferenta   i  mogą  być  traktowane  tylko  jak

pomocnicze  do  przygotowania  oferty  cenowej  .  Oznacza  to,że  Wykonawca

sporządza  przedmiar  robót   wg.  własnego  uznania  i  dokonuje  całościowej

wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  roboty  określone  w   opisie  przedmiotu

zamówienia, na własną  odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do

SIWZ dokumentację  projektową.

6.  Oferent powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem

oferty cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .

7.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  właściwe  zabezpieczenie  terenu

prowadzonych prac  i minimalizację uciążliwości z tym związanych. Kolejność

wykonywana robót oraz ich organizację wykonawca jest zobowiązany  uzgodnić

wcześniej z Inspektorem Nadzoru i Dyrektorem placówki.

8.  Za wszystkie wynikłe w trakcie  prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada

     Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania

     protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 

9.  W złożonej wycenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia należy uwzględnić

      wszystkie elementy inflacyjne w  okresie realizacji przedmiotu umowy oraz

      uwzględnić  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego

      wykonania zadania, oraz przekazania jej do eksploatacji. 

10.   Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy  nie może   być   podstawą   do   żądania   zmiany   wynagrodzenia

umownego ustalonego   na  podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym

oferty.

11.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem

 przedmiotu zamówienia , warunkami  technicznymi, wykonania i odbioru robót,

SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami  zawartymi w

Polskich  Normach i w Prawie Budowlanym. 

12.  W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania,

       należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem



       otwarcia ofert.

13.  Zastosowane  do  wbudowania   materiały  i  wyroby  muszą  posiadać  aktualne,

wymagane   obecnymi  przepisami  dokumenty  potwierdzające  ich  dopuszczenie  do

stosowania  w     budownictwie,  a  także  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności

potwierdzające jakość zastosowanych  materiałów i wyrobów.

14.  Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację odbiorową w  2  egzemplarzach,

dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagania

norm stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki  oraz protokoły badań, sprawozdań i

prób  dotyczących  realizacji  przedmiotu  umowy,  co  pozwoli  na  ocenę  należytego

wykonania umowy.

Powyższe będzie warunkiem dokonania terminowego odbioru końcowego robót.

15.  Materiały rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie oraz ponosi

koszt  ich  utylizacji.   Materiały  z  rozbiórki  należy  wywozić  sukcesywnie  w  trakcie

prowadzenia  robót.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia

porządku i czystości  na terenie objętym robotami w terminie ustalonym z Dyrektorem

placówki.

16. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego

      zakres wskaże w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec

      Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.



Załącznik  nr  5

Istotne postanowienia umowy  

1. Realizacja zamówienia : 

–  rozpoczęcie  22. 06. 2015 roku,

– zakończenie  10. 08. 2015 roku.

w umowie należy zawrzeć następujący zapis:

2. Okresy gwarancji jakości:

    Zamawiający oczekuje od wykonawcy gwarancji na roboty   budowlane  na  okres nie

    krótszy niż  36  miesięcy. 
     
3. Oferent  ma  obowiązek  dostarczyć  Zamawiającemu  w  ciągu  7  dni  od  podpisania

umowy   kosztorys ofertowy, sporządzony metodą szczegółową, z zestawieniem R, M i S,

o  wartości zgodnej z  zaoferowaną ceną  ryczałtową za całościowe zrealizowanie zadania,

który  musi  być   podzielony  na  oddzielnie   wycenione  poszczególne działy  jak  w

przedmiarze dołączonym do SIWZ.

4. Oferent zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni

od podpisania umowy, harmonogram rzeczowo - finansowy, który musi być zgodny

pod  względem  rzeczowym  i  finansowym  z  pozycjami  kosztorysu  ofertowego.

Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram będzie załącznikiem nr 1 do umowy.

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  ubezpieczenie  prowadzonej  działalności

gospodarczej w zakresie robót budowlanych, przez okres co najmniej od daty podpisania

umowy do czasu odbioru końcowego obejmujące ubezpieczenie  w pełnym zakresie   od

odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej, w wysokości nie mniejszej niż

 wartość przedmiotu umowy.

W terminie  14 dni od  zawarcia  umowy Wykonawca jest  zobowiązany przedstawić  

Zamawiającemu  polisę  ubezpieczeniową  potwierdzającą,  iż  posiada  ubezpieczenie,  

o którym mowa powyżej obejmujące okres realizacji przedmiotu umowy - pod rygorem 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

7.   Wynagrodzenie

7.1.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

7.2.  Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  roboty  budowlano  -  montażowe  i  inne

wynikające  z  istniejącego  stanu  terenu  oraz  wszelkie  inne,  do  których  realizacji

zobowiązał się wykonawca  w umowie,  włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na

rzecz  usługodawców  (opłaty  za  wodę  ,  energię,  wywóz  i  utylizacja  materiałów  z

rozbiórki itp.),  koszt ubezpieczenia inwestycji oraz należne podatki.



7.3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne

       w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności,

       które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji

       oraz przekazania jej do eksploatacji. 

7.4. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało  ustalone na podstawie sporządzonego przez

       wykonawcę kosztorysu ofertowego. Wykonawca dokonał całościowej wyceny

       przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na

       własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o dokumentację  załączoną do

       specyfikacji istotnych warunków zamówienia i własne przedmiary.

7.5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu

        umowy.

7.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych.

      W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych  wynagrodzenie za te

       roboty ustala się według pkt.7.8., natomiast ryczałt określony w umowie ulega

      zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych kosztorysem

      powykonawczym (zatwierdzonym przez zamawiającego), a wartością ryczałtową tego

       zakresu robót, zamiast którego będą wykonywane roboty (materiały) zamienne. 

7.7..  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  7.6.  i  7.7,  podstawą  do  sporządzenia

właściwego kosztorysu  jest  zastosowanie  wskaźników  cenotwórczych  ustalonych  w

ofercie  wykonawcy dla  zadania  podstawowego.  Ceny materiałów i  sprzętu  zostaną

ustalone  według  średnich  stawek  wydawnictwa  Sekocenbud  z  okresu  wbudowania

materiałów. W przypadku ich braku - wg faktur zakupu lub cen najmu  sprzętu , po

wcześniejszym    uzgodnieniu tych cen z zamawiającym.

8. Płatność  

8.1.  Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  fakturami  częściowymi  i  końcową  za

poszczególne przedmioty odbioru – zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

przy  czym  podstawą  do  wystawienia  faktury  jest  protokół  odbioru  częściowego  lub

odbioru końcowego.  

8.2.  Strony  ustalają,  iż  ostatnia  rata  zostanie  zapłacona  w  wysokości  10  %

wynagrodzenia, o którym mowa w  pkc. 7 i będzie płatna po bezusterkowym odbiorze

końcowym,  przy   czym   za  datę  płatności  uważa   się  dzień  obciążenia  rachunku

bankowego zamawiającego,  raty płatne   z  30 dniowym terminie  realizacji  płatności

faktury od daty wpływu do Urzędu Miasta.

       Źródło finansowania  -  Budżet  Miasta  Płocka na 2015 rok.  

       Zadanie 01/WIR.III./G ,  dział  801,   rozdział  80110,  § 4270.



9.  Kary  umowne:

- opóźnienie  w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za

każdy dzień  opóźnienia,

 - opóźnienie  w  usunięciu  usterek  i  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub w

   okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za każdy

dzień opóźnienia w ich usunięciu, po wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie, 

-  opóźnienie  w  dostarczeniu  kosztorysu  ofertowego lub  harmonogramu  rzeczowo  -

finansowego robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia

ponad termin umowny,

 -  za  odstąpienie  od  umowy  przez  zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie

wykonawcy  -  w  wysokości 10 % wynagrodzenia.

10.  Odbiór:

Zamawiający w ciągu 8 dni  od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru   końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  braku  gotowości  do  odbioru,   Zamawiający   powiadomi

pisemnie  o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę  uniemożliwiającą

rozpoczęcie odbioru wykonanych robót.

11.  Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót.


