
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy łazienek i  budowy instalacji 
hydrantowej p.poż. w segmencie A i B w Szkole Podstawowej Nr 18 w Płocku przy ul.Jasnej 8”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy: 
a/ przebudowy wszystkich łazienek zlokalizowanych w budynkach dydaktycznych – segmenty:  A i B, 

zgodne z obecnie obowiązującymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać 
pomieszczenia sanitarne w obiektach szkolnych, 

b/ wymiany pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z doborem grzejników dla 
nowoprojektowanych łazienek i pomieszczeń pomocniczych w segmentach A i B

c/ wymiany pionów instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz poziomów i pionów 
instalacji kanalizacji sanitarnej od przyborów sanitarnych do pierwszej studzienki za budynkiem 
segmentu A i B

d/ wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w segmencie A i B – zasilenie projektowanej 
instalacji wodociągowej p.poż. z istniejącego przyłącza wodociągowego, włączenie do instalacji w 
pomieszczeniu wodomierzowym w piwnicy segmentu B
e/ wymiany instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach łazienek i pomieszczeń 
pomocniczych segmentu A i B
f/ inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie architektonicznym i instalacji c.o., wod.-kan. w 
zakresie niezbędnym do wykonania projektu 

W roku 2014 rozpoczęto remont instalacji elektrycznej w trzech etapach dla całego obiektu szkolnego 
zgodnie z opracowanym PT.
2014r. - I etap – II pietro segment A i B – zakończono
2015r. - II etap – I piętro segment A i B – realizacja 07-08.2015r.
2016r. - III etap – parter segment  A i B -planowany
Na etapie remontu łazienek należy przebudować w niezbędnym zakresie instalację elektryczną  na 
poszczególnych  obwodach  zasilających  sanitariaty  na  I  i  II  piętrze,  natomiast  w  łazienkach  na 
parterze należy zaprojektować instalację elektryczną z uwzględnieniem opracowanego PT na remont 
instalacji elektrycznej dla całego obiektu.

3. Ogólny opis budynku

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Jasnej 8 w Płocku, na działkach nr 60, 61, 62 i 63/1. Kompleks 
składa  się  z    trzech  budynków  –  trzech  segmentów  A,  B  i  C  połączonych  funkcjonalnie. 
Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. Przedmiotowe budynki były oddawane do użytkowania w róznym czasie – 
segment A i C w latach 70-tych XX wieku, natomiast segment B w latach 80-tych.
 Budynki są wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody  użytkowej,  elektryczną  oświetlenia  i  gniazdek  wtykowych,  wentylacji  grawitacyjnej, 
teletechniczne  oraz  odgromową. Instalację  hydrantową p-poż.  i  dla  celów  bytowo-
gospodarczych stanowi wspólna instalacja wodociągowa.
Lokalizację przedstawia poniższy rysunek.



Dane techniczne budynków:
Segment A
-/ Kubatura budynku - ok. 9 100 m 3

-/ Powierzchnia zabudowy -    718,65 m 2

-/ Liczba kondygnacji nadziemnych  -         3
-/ Kondygnacja podziemna -         1
-/ Podpiwniczenie - całkowite
Pomieszczenia objęte przebudową oraz ich przeznaczenie:

-/   parter:    WC dziewcząt,  WC chłopców, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze
-/   I piętro:   WC dziewcząt,  WC chłopców, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze
-/  II piętro:  WC dziewcząt,  WC chłopców, WC personelu,pomieszczenie gospodarcze

Łączna powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń segmentu  A wynosi: –   107,88m 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segment B
-/ Kubatura budynku - ok. 7 200,00 m 3

-/ Powierzchnia zabudowy -    539,56 m 2

-/ Liczba kondygnacji nadziemnych  -         3
-/ Kondygnacja podziemna -         1
-/ Podpiwniczenie - całkowite
Pomieszczenia objęte przebudową oraz ich przeznaczenie:

-/   parter:     WC dziewcząt,  WC chłopców, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze
-/   I piętro:   WC dziewcząt,  WC chłopców, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze
-/  II piętro:   WC dziewcząt,  WC chłopców, WC personelu,pomieszczenie gospodarcze

Łączna powierzchnia przebudowywanych pomieszczeń segmentu  B wynosi: –   105,27m 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Administrator budynku dysponuje niekompletnymi projektami budowlanymi budynku segmentu B  w 
zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej p-poż. Należy wykonać 
inwentaryzację  budowlano-instalacyjną  stanu  istniejącego  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania 
projektów.

4. Zakres prac związanych z projektami:
-/  inwentaryzacja  budowlano-instalacyjna  obiektu  w  zakresie  niezbędnym  dla  opracowania 

dokumentacji,
-/ zakup map do celów projektowych
-/  wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branżowych,
-/  wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru,
-/  wykonanie przedmiarów i kosztorysów,
-/  uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pinii,
-/  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub/i   dokonanie  zgłoszenia  robót  w  świetle 
obowiązujących  przepisów

5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja  techniczna  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  ma  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.
Na  prace  budowlane,  które  będą  wykonane  w  ramach  planowanej  inwestycji  wymagane  jest 
uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę.  Stąd  dokumentacja  projektowa,  służąca   do  opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych musi składać się z:
-) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
-) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 w/w Rozporządzenia
-) przedmiaru robót w zakresie , o którym mowa w §6 w/w Rozporządzenia
-) 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.

Ilość 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 budowlane wszystkich branż - po 4 egz 
- projekty wykonawcze wszystkich branż - po 4 egz.
- przedmiary robót wszystkich branż - po 2 egz.
- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż - po 2 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż - po 2 egz.

Powyższa ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy pozostawionych jednostkom uzgadniającym 
i opiniującym oraz pozostawionej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót.

w wersji elektronicznej - na płycie CD w 2 egz. 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 *.ath 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  odpowiedzialność  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.
Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i występowania w imieniu 
Zamawiającego  w  sprawach  dotyczących  projektowania,  w  tym  wymogu  uzyskania  zgłoszenia 
zamierzenia budowlanego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

6.  Dodatkowe wymogi:
-/ z uwagi na konieczność wykonania robót budowlanych oddzielnie w poszczególnych segmentach, 

projekty  budowlano-  wykonawcze,  specyfikacje  techniczne  oraz  kosztorysy  należy  opracować 
oddzielnie na poszczególne segmenty:   A i B  oraz jako oddzielne opracowanie instalację 
hydrantową p-poż.

-/  dokumentacja  techniczna  musi  być  opracowana  w  oparciu  o  uzgodnienia  prowadzone  z 
użytkownikiem oraz musi zostać przez niego zaakceptowana,

-/  założenia  wyjściowe  do  kosztorysowania  uzgodnić  z  inwestorem  (przed  przystąpieniem  do 
opracowania przedmiarów robót),

-/  na żądanie zamawiającego wykonawca dokona jednokrotnej przeceny kosztorysu inwestorskiego,
-/  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.

Instalację  p-poż.  należy  opracować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ochrony 
przeciwpożarowej  budynków  oraz  warunkami  technicznymi  jakim  powinny  odpowiadać 
budynki i ich usytuowania.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem  zamówienia  wraz  z  uzyskaniem 
prawomocnej decyzji lub/i zgody  wydanej  przez  właściwy  organ  administracji  architektoniczno-
budowlanej, należy przekazać Zamawiającemu do dnia 30.1  1  .201  5  r.  

Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
-/  branża budowlana – Radosław Piekarz 367-16-67
-/ branża sanitarna – Bartosz Hejcelman 367-16-66
-/ branża elektryczna – Zdzisław Grabowski 367-16-65
 
W załączeniu:
1. Schemat rzutu łazienek  w segmencie A i B – parter, I piętro, II piętro – 6 szt.
2. PT – Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych




