
                                Załącznik Nr 1 

Przedmiot zamówienia  - realizacja zadania pod nazwą:

MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO 

PRZY ULICY IGNACEGO MOŚCICKIEGO 6 W PŁOCKU - PIWNICE

   

1.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  zrealizowanie  robót  budowlanych  obejmujących  remont

elementów budynku będącego siedzibą placówki pomocy społecznej – Ośrodka Opiekuńczo-

Wychowawczego  przy ulicy Mościckiego 6 w Płocku. 

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia

objęty jest projektem budowlano-wykonawczym  opracowanym w 2013 roku przez Biuro Usług

Inwestycyjnych  mgr  inż.Krzysztof  Karczewski  z  Płocka  i  stanowi  II  etap  realizacji  zadania

inwestycyjnego mającego na celu modernizację budynku. Całe zamierzenie budowlane objęte

powyższym  projektem  ma  na  celu  likwidację  problemu  eksploatacyjnego  związanego  z

przedostawaniem się wody z opadów i  roztopów do piwnic  budynku,  zawilgoceniem ścian

piwnic i fundamentów,   przeciekami wód opadowych do wnętrza pomieszczeń usytuowanych

pod dwoma tarasami.

W 2014 roku zrealizowano I etap inwestycji obejmujący wykonanie robót zewnętrznych branży

sanitarnej  związanych  z  przebudową  kanalizacji  deszczowej  oraz  wykonanie  robót  branży

budowlanej:  izolacji  pionowej  fundamentów  i ścian  fundamentowych  z  likwidacją  komór

okienek  piwnic  oraz  okien  piwnic  w  elewacji  północnej  budynku.  Wykonanie  tych  prac

pozwoliło na  wyeliminowanie  przyczyn zamakania  fundamentów i ścian fundamentowych. W

2015 roku przewidziane jest zrealizowanie II etapu inwestycji, który obejmie wykonanie robót

budowlanych  mających  na  celu  usunięcie  skutków  jakie  spowodowało  wcześniejsze

wielokrotne zamakanie ścian piwnic. Naprawie podlegać będą także warstwy tarasowe dwóch

tarasów,  na  których  odspajają  się  płytki  okładzinowe.  Jest  to  przyczyną  penetracji  wód

opadowych  przez  warstwy  wykończeniowe  tarasów,  co  powoduje  dalszą  degradację

techniczną  ich  powierzchni.  W  pomieszczeniach usytuowanych  pod  tarasem  wschodnim

widoczne przecieki.  

Przedmiot zamówienia obejmuje poniżej wymieniony zakres rzeczowy prac modernizacyjnych

następujacych elementów budynku:

1.Remont ścian wewnętrznych, sufitów i posadzek piwnic

2.Renowacja elementów ślusarki

4.Remont tarasów nad parterem 
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Remont ścian wewnętrznych, sufitów i posadzek piwnic

Zakres powyższych prac obejmować będzie:

-przygotowanie  ścian do izolacji: skucie starego tynku,  oczyszczenie powierzchni, usunięcie

luźnych części przez  skucie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, uzupełnienie ubytków 

-zabezpieczenie naroży wewnętrznych i połączenia ścian fundamentowych z ławami poprzez

wklejenie taśmy, wykonanie faset na połączeniach ściany z ławą

-położenie tynków renowacyjnych: na pełnej wysokości 2,35-2,55 m  na ścianie północnej oraz

na wysokości 50 cm na ścianie południowej

-położenie tynków  cementowo-wapiennych  zwykłych  na  pozostałej  wysokości  ściany

południowej (ponad tynkiem renowacyjnym)

-malowanie tynków ścian i sufitów

-ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach pomieszczeń piwnic

Renowacja elementów ślusarki –   balustrad balkonów, krat okiennych i poręczy wyjściowych  

obejmować będzie: 

-usunięcie starych powłok malarskich

-dwukrotne  malowanie  elementów  ślusarki  (podkładowe  przy  użyciu  farby  miniowej

samoodrdzewiającej i nawierzchniowe przy użyciu farby nawierzchniowej antykorozyjnej) 

Remont tarasów nad parterem –   dwa tarasy o pow. 60 m  ²   obejmować będzie:  

-skucie wszystkich płytek 

-oczyszczenie podłoża i wyrównanie szlichty cementowej

-wykonanie fasety na styku powierzchni tarasu ze ścianą  oraz zagruntowanie podłoża 

-wykonanie dwuwarstwowej izolacji materiałem izolacyjnym z dylatacją 

-ułożenie płytek ceramicznych 

2.Wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Opracowany  projekt  budowlano-wykonawczy  w  sposób  szczegółowy  opisuje  zakres  i

kolejność  realizacji  robót  budowlanych  odrębnie  dla  każdego  z  powyżej  wymienionych

elementów  przedmiotu  zamówienia. Prace  modernizacyjne  wymagają ścisłego  dotrzymania

reżimów technologicznych i wymogów określonych w projekcie, co ma zapewnić skuteczność i

trwałość  prac  naprawczych.  W  projekcie  przyjęto  referencyjne  marki  produktów  do

zastosowania przy realizacji robót,  przy czym dopuszcza się możliwość zastosowania przez

wykonawcę  innych  rozwiązań  materiałowych  aniżeli  zaprojektowane,  pod  warunkiem

spełnienia wymaganych  parametrów  technicznych.  Zaproponowane  przez  wykonawcę

rozwiązania  materiałowe  muszą  zostać  zaakceptowane  przez  projektanta  –  autora

dokumentacji  oraz  przez  zamawiającego.  Rozwiązania  materiałowe  przedstawione  przez

wykonawcę nie  mogą  mieć  gorszych  parametrów  technicznych  od  przyjętych  w projekcie.

Udokumentowanie równoważności rozwiązań  należeć będzie do wykonawcy zadania.

Przy doborze kolorystyki materiałów wykończeniowych, w tym m.in.płytek posadzkowych do

piwnic  oraz farb  do  malowania  pomieszczeń  wykonawca  musi  uwzględnić  sugestie
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Użytkownika obiektu i uzyskać akceptację dyrekcji Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego. 

Realizacja  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  nie  jest  uzależniona  od  przerwy

wakacyjnej,  ponieważ OO-W będący placówką pomocy społecznej  pracuje  nieprzerwanie w

sposób ciągły. Dlatego możliwe jest rozpoczęcie robót budowlanych już w połowie czerwca i

przeprowadzenie ich w miesiącach lipiec i sierpień. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  zorganizować  roboty  budowlane  w  sposób  nie  kolidujący  z

pracą  placówki,  a  hałaśliwe  rozbiórki  posadzek  piwnic  i  skucia  tynków  zaplanować  w

uzgodnieniu  z  dyrekcją  OO-W.  Materiał  z  robót  rozbiórkowych  musi  zostać  niezwłocznie

wywieziony z terenu Ośrodka, niedopuszczalne jest magazynowanie gruzu na terenie placówki,

ponieważ może to stważać zagrożenie dla użytkowników. 

Przy  przekazaniu  terenu  budowy  Wykonawca  będzie  miał  wskazane  trasy  przejść  dla

pracowników oraz drogi dojazdu z materiałami budowlanymi i tylko na tym obszarze będzie

mógł  działać  na  terenie  Ośrodka.  Wykonawca  musi  zachować  szczególne  względy

bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji zadania, co jest niezmiernie ważne przy realizacji

robót  prowadzonej  w  trakcie pracy  placówki.  Prace  budowlane  muszą  być  na  bieżąco

uzgadniane z dyrekcją Ośrodka i nadzorem  inwestorskim.

Do  opisu  przedmiotu  zamówienia  załącza  się  projekt  budowlano-wykonawczy,  w  którym

szczegółowo opisano  zakres  robót  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  przedmiotu

zamówienia. 

Uwaga:

Projekt  techniczny stanowi  podstawę  do  wyceny  wartości  zadania,  a  załączony  przedmiar

robót nie jest obligatoryjny dla oferenta i ma jedynie charakter pomocniczy.  Cena ofertowa

musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym  i  bezpiecznym  wykonaniem

zadania.

3.Zalecenia dla oferenta,   wycena przedmiotu zamówienia,   wymagane uprawnienia dla  

os  o  b  y   kierując  ej   robotami  

3.1.Zalecenia   i wycena przedmiotu zamówienia  

3.1.1.Oferent   powinien  dokonać  wyceny  wartości  przedmiotu  zamówienia  na  podstawie

projektu  technicznego,  załączony przedmiar  robót  nie  jest  obligatoryjny  dla  oferenta  i  ma

jedynie charakter pomocniczy,

3.1.2.  Załączony  do  ogłoszenia przedmiar  robót  obejmuje  pełen  zakres  zadania  (łącznie  z

robotami zrealizowanymi w 2014 roku na zewnątrz budynku).  Wycenie należy poddać zakres

robót    przewidzianych  do  wykonania  w  2015  roku,  w  ramach  przedmiotu  niniejszego

zamówienia,

3.1.3.Zaoferowane  ceny  za zrealizowanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia

należy  zestawić  w  tabeli  elementów  scalonych  (zgodnie  ze  wzorem  przedstawionym  w

ogłoszeniu), którą należy załączyć do oferty, 

3.1.2.Oferent nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną
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ryczałtową za realizację zadania. Kosztorys należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 5 dni

roboczych od podpisania umowy,

3.1.3.Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent powinien

dokonać  wizji  lokalnej  na  terenie  prowadzenia  przyszłych  prac,  w  celu  uniknięcia

nieprawidłowości  w  wycenie,

3.1.4.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.

3.2. Uprawnienia dotyczące osób wymagane przy realizacji przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą roboty branży budowlanej. Wykonawca

powinien zapewnić nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia przez osobę

posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej w  budownictwie  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  okazać  się

przynależnością do Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.

4.Termin realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancja jakości

4.1.Termin realizacji

Roboty  budowlane  objęte  przedmiotem  zamówienia  należy  rozpocząć  i  zakończyć  w

następujących, niżej podanych terminach:

• rozpoczęcie robót budowlanych – od dnia   18   czerwca 201  5   roku  

• zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie ich Zamawiającemu na piśmie do odbioru

końcowego – do dnia   27 sierpnia   201  5   roku  

przy czym:

Termin  realizacji  przedmiotu  umowy  może  ulec  zmianie  w  przypadku  wystąpienia

niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie  robót

związanych z remontem tarasów    (potwierdzonych pisemnie przez inspektora nadzoru),  przy  

czym  przesunięcie  terminu  umownego  może  nastąpić  o  tyle  dni,   ile  niemożliwe  było

prowadzenie robót. 

4.2.Gwarancja jakości

Wymagane jest udzielenie przez wykonawcę  36   miesięcy gwarancji  jakości   na zrealizowane

roboty budowlane.

5. Warunki oraz wymogi konieczne do spełnienia przez oferenta

Z uwagi na jednobranżowy charakter robót objętych zamówieniem Zamawiający stawia wymóg

konieczny  do  spełnienia  dotyczący  wykonania  wszystkich  robót  objętych  przedmiotem

zamówienia przez  Wykonawcę. 
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Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców.
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