
             Załącznik Nr 1  

Przedmiot zamówienia  - realizacja zadania pod nazwą:

„Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowej  na  przebudowę  

budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku przy ulicy 

Gałczyńskiego 7 wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 110/4 i 110/5  

oraz przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej"

I.Lokalizacja i opis budynku 
Budynek zlokalizowany jest w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 7. Powstał na początku lat 70-tych 
XX wieku, od 1979 roku stanowi własność Gminy Płock i jest siedzibą Miejskiego Przedszkola z 
Oddziałami Integracyjnymi Nr 3. Budynek usytuowany jest na działce nr ew. 110/4, która wraz z 
sąsiadującą działką nr ew. 110/5 znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Przedszkola Nr 3.
Budynek  jest  dwukondygnacyjny,  z  niewielkim  podpiwniczeniem,  kryty  stropodachem 
wentylowanym o spadkach do wewnątrz budynku. Bryła budynku ma w rzucie kształt kwadratu o 
wymiarach liczonych po obrysie zewnętrznym I-go piętra 36,9 m x 36,9 m. Konstrukcja budynku 
oparta jest na siatce słupów o wymiarach 6mx6m. Obiekt wykonano w konstrukcji żelbetowej, 
szkieletowej, monolityczno-prefabrykowanej.
Podczas 35-letniego okresu eksploatacji budynku wykonywane były remonty bieżące likwidujące 
przyczyny  i  skutki  pogarszającego  się  stanu  technicznego  elementów  budynku  oraz 
usprawniające  jego  eksploatację,  w  tym  m.in.  remont  podłóg,  pokrycia  dachowego,  wymiana 
stolarki  okiennej.  Obecny  stan  techniczny  budynku  jest  niezadawalający.  Dyrekcja  placówki 
zgłasza liczne problemy eksploatacyjne. Wykazują to również protokoły z okresowych kontroli 
stanu technicznego obiektu.  Sposób odprowadzenia wód opadowych do wnętrza budynku jest 
przyczyną  przecieków, a to z kolei wpływa na pogarszajacy się stan ścian wewnętrznych i podłóg. 
Na elementach tych wystąpiły miejscowe zarysowania  i  pęknięcia.  Bardzo liczne uszkodzenia 
stwierdzono w warstwach wierzchnich tarasu ziemnego wykonanego wokół budynku. Miejscami 
warstwy konstrukcyjne połamały się, a na części tarasów warstwa lastryka uległa całkowitemu 
odspojeniu.  Ponadto  wokół  całego  obiektu  posadzka  tarasu  ziemnego  uległa  silnemu 
nierównomiernemu osiadaniu.  Spowodowało to pęknięcia wzdłuż zewnętrznej ściany oporowej 
oraz przy budynku, przez które wody opadowe wsiąkają w grunt.  Z uwagi na zły stan techniczny 
tarasów  planowane  jest  ich  wyłączenie  z  użytkowania  od  najbliższego  roku  szkolnego. 
Niezadowalający  jest  również  stan  elewacji  budynku  wykonanych  z  prefabrykowanych  płyt 
panwiowych. Na skutek działania czynników atmosferycznych gazobeton wypełniający płyty uległ 
zawilgoceniu, co z kolei spowodowało odspojenie i odpadanie tynku zewnętrznego przyczyniając 
się do dalszej degradacji ścian zewnętrznych budynku. 
W chwili  obecnej  zachodzi  pilna potrzeba doprowadzenia budynku przedszkola do należytego 
stanu technicznego i  sanitarnego.  Placówka zaspokaja duże potrzeby oświatowe na  poziomie 
przedszkolnym, jak również potrzeby w zakresie opieki i  edukacji dzieci niepełnosprawnych w 
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programie integracyjnym. Ta funkcja budynku ma być utrzymana i dlatego Inwestor zaplanował 
realizację  inwestycji  obejmującej  swoim  zakresem  przebudowę  budynku  przedszkola  oraz 
zagospodarowanie terenu działek nr ew.  110/4 i  110/5.

II.Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi etap przygotowawczy inwestycji,  której  celem jest  przebudowa 
Budynku  Miejskiego  Przedszkola  z  Oddziałami  Integracyjnymi  Nr  3  położonego  przy 
ul.Gałczyńskiego 7 w Pocku.  
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej i opracowanie 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę budynku z zagospodarowaniem terenu 
działek nr ew. 110/4 i 110/5 wraz z  uzyskaniem w imieniu zamawiającego wymaganych uzgodnień, 
opinii  i  decyzji  administracyjnych:  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  oraz  decyzji  o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.
Dokumentacja techniczna ma posłużyć Zamawiającemu do  zrealizowania  inwestycji, począwszy 
od przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót,  poprzez realizację 
robót  budowlanych  i  końcowe  rozliczenie  zadania.  Dokumentacja   ta  musi  określić  nowe 
rozwiązania,  które umożliwią poprawę stanu technicznego budynku oraz spełnią  wymogi  jakie 
wynikają  z  programu edukacyjnego realizowanego przez przedszkole oraz przewidzianego na 
lata  dalsze.  Wymogi  określone  zostały  w  nowym  programie  funkcjonalno-użytkowym 
opracowanym przez Użytkownika placówki i zostają załączone do SIWZ.
Ważnym elementem przebudowy, który ma w znaczynym stopniu poprawić warunki eksploatacji 
budynku  jest  zmiana  konstrukcji  dachu  mająca  na  celu  odprowadzenie  wód  opadowych  na 
zewnątrz  budynku.  Dotychczasowy kształt  stropodachu  ze  spadkami  do  koryt  wewnętrznych 
powoduje, że w okresie dużych opadów śniegu i raptownych odwilży następuje duże gromadzenie 
się wody i przecieki, których skutki widoczne są na ścianach korytarza i sal. Okresowe bieżące 
naprawy uszczelnienia koryt odwadniających nie likwidują problemu. Zmiana konstrukcji dachu 
pozwoli  wyeliminować  problem związany z  przedostawaniem się  wód opadowych do  wnętrza 
budynku.  Jednosześnie  będzie  można  wykonać  nowe  warstwy  pokrycia  dachowego  z 
dociepleniem spełniającym aktualne wymogi ochrony cieplnej. 

III.Wymagania dotyczące  przedmiotu zamówienia

1.  Ekspertyza budowlana   
Ekspertyza  budowlana  musi  zbadać  aktualny  stan  techniczny  elementów  konstrukcyjnych  i 
wykończeniowych budynku, instalacji wewnętrznych i przyłączy.  Badaniom należy poddać także 
warunki  gruntowo-wodne  wokół  budynku,  co  pozwoli  na  podjęcie  decyzji  projektowych 
dotyczących  ewentualnego  odtworzenia  tarasów.  Prace  należy  udokumentować  w  postaci 
dokumentacji fotograficznej,  która  stanowić  ma  element  opracowania  z  wyników  ekspertyzy. 
Należy wykonać badania i odkrywki  elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku w 
ilości  wymaganej  do  przyjęcia  właściwych  rozwiązań  projektowych. Opracowanie  z 
przeprowadzonej  ekspertyzy  musi  zawierać  wyniki  i  wnioski  uzasadniające  zakres  planowanej 
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przebudowy oraz zalecenia inwestycyjne, które stanowić będą wytyczne do prac projektowych. 

2.Projekt koncepcyjny
Podstawę  do  sporządzenia  dokumentacji  technicznej  stanowić  mają  zalecenia  inwestycyjne  z 
przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej oraz wytyczne użytkownika zawarte w nowym programie 
funkcjonalno-użytkowym .
 W I fazie opracowań projektowych należy sporządzić projekt koncepcyjny przebudowy budynku i 
zagospodarowania  terenu  działek  nr  110/4  i  110/5. Projekt koncepcyjny  należy  uzgodnić z 
zamawiającym i użytkownikiem. 
W rozwiązaniach przyjętych w projekcie koncepcyjnym należy uwzględnić następujące wymogi:
1)zalecenia inwestycyjne zawarte w opracowaniu z ekspertyzy budowlanej przeprowadzonej na 
obiekcie
2)wstępne założenia do programu funkcjonalno-użytkowego 
2)przebudowę konstrukcji dachu dla odprowadzenia wód opadowych na zewnątrz budynku
3)przebudowę tarasów oraz zagospodarowania terenu z rozwiązaniem układu komunikacji pieszej 
i kołowej, parkingiem oraz placem zabaw. 
Z uwagi na wprowadzenie zmian w odniesieniu do stanu istniejącego przyjęte w w rozwiązaniach 
projektowych dotyczące elementów zewnętrznych tj.  przebudowy konstrukcji  dachu, tarasów i 
zagospodarowania terenu, zachodzi konieczność uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

3.Dokumentacja techniczna – projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie,
przedmiary robót, specyfikacje techniczne
Podstawę  do  opracowania  dokumentacji  technicznej  stanowić  ma  zatwierdzony  projekt 
koncepcyjny uwzględniający zalecenia  inwestycyjne  z  ekspertyzy budowlanej  i  nowy program 
funkcjonalno-użytkowy oraz uzgodnienia z zamawiającym i użytkownikiem dokonywane na etapie 
realizacji  prac  projektowych  dotyczące  rozwiązań  konstrukcyjnych,  materiałowych  oraz 
elementów zagospodarowania terenu. 
Rozwiązania projektowe muszą dostosować budynek wraz z zagospodarowaniem terenu do:
-  aktualnych  przepisów  sanitarno-higienicznych,  przeciwpożarowych  oraz  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy
-  potrzeb  funkcjonowania  placówki  w  zakresie  realizacji  programu  przedszkolnego  dla  dzieci 
niepełnosprawnych.

Dokumentacja  techniczna  objęta  przedmiotem  zamówienia  musi  być  sporządzona  zgodnie  z 
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  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 wykonywane w ramach zaplanowanej inwestycji wymagane jest 
uzyskanie decyzji  o pozwoleniu na budowę. Stąd dokumentacja projektowa, służąca do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych musi składać się z:
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-) 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.

Projekt  budowlany należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego.

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.

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  18  maja  2004  roku  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów  

robót budowlanych okreśłonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Specyfikacje techniczne 
Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót   stanowić  mają  opracowania  zawierające 
zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w 
zakresie sposobu 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  2004 roku,  stanowić  będą  dokument  załączony do Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia  w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy  robót  budowlanych.

Zalecane jest, aby oferent odbył wizję lokalną w budynku przedszkola i na terenie sąsiadującym z 
budynkiem. Pozwoli to na właściwą ocenę zakresu prac badawczych i opracowań projektowych, 
które  muszą  być  zawarte  w  dokumentacji  technicznej,  aby  spełniała  wymóg  kompletności  i 
użyteczności do celów realizacji  zaplanowanej przebudowy budynku.

IV.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia podzielony został na 2 etapy
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ETAP I obejmuje:

1.Zakup mapy do celów projektowych

2.Wykonanie  inwentaryzacji  budowlano-instalacyjnej  budynku  i  zagospodarowania  terenu  w 
zakresie  wymaganym do zrealizowania  przedmiotu zamówienia  (zamawiający i  użytkownik  nie 
dysponują  dokumentacją  archiwalną  budynku,  która  mogłaby  zostać  wykorzystana  do 
opracowania dokumentacji) 

3.Przeprowadzenie  ekspertyzy  budowlanej  mającej  na  celu  określenie  aktualnego  stanu 
technicznego konstrukcji i elementów wykończeniowych budynku oraz instalacji wewnętrznych, 
przyłączy  i elementów zagospodarowania terenu. W ramach ekspertyzy należy:
a)  wykonać  badania  i  odkrywki  konstrukcji  budynku  w  zakresie  wymaganym  do  określenia 
aktualnego stanu technicznego tej kostrukcji oraz przyjęcia rozwiązań projektowych 
b)  zawrzeć  dokumentację  fotograficzną  obrazującą  aktualny  stan  techniczny  wszystkich 
elementów budynku, dla  potwierdzenia zakresu prac koniecznych do wykonania, mających na 
celu przywrócenie  należytego stanu technicznego budynku i otoczenia
c)  sporządzić  opracowanie  zawierające  wyniki   przeprowadzonej  ekspertyzy  oraz  wnioski  i  
zalecenia do wykonania, które należy przewidzieć w opracowanej dokumentacji 

4.  Opracowanie  projektu  koncepcyjnego  na  przebudowę  budynku  przedszkola  wraz  z 
zagospodarowaniem terenu, uzgodnienie projektu  z zamawiającym  oraz użytkownikiem
 
5.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  z uwagi 
na zewnętrzne zmiany dotyczące budynku wynikające z jego przebudowy oraz zmiany dotyczące 
zagospodarowania terenu, na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu koncepcyjnego 

6.Opracowanie  wstępnego  zbiorczego  zestawienia  kosztów  (ZZK-w)  przebudowy  budynku  i 
zagospodarowania terenu, w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny
II ETAP obejmuje:
7.Opracowanie dokumentacji technicznej, w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny i warunki 
lokalizacyjne,  nowe  warunki  techniczne  wydane  przez  gestorów  mediów,  uzgodnienia  z 
zamawiającym i użytkownikiem,  zawierającej: 

7.1. w branży budowlanej

a)  projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy  zagospodarowania  terenu  działek  110/4  i  110/5 
obejmujący:
-rozwiązanie  układu  komunikacji  wewnętrznej  drogowej  i  pieszej  z  uwzględnieniem  potrzeby 
zaprojektowania parkingu dla rodziców oraz parkingu dla pracowników przedszkola, 
-organizację placu zabaw wraz z wyposażeniem,
-małą architekturę,
-nasadzenia zieleni.
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b) projekt budowlany i projekt wykonawczy branży architektonicznej na przebudowę  budynku 
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Płocku 

c)  projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy  branży  konstrukcyjnej  na  przebudowę  budynku 
Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Płocku

d)  audyt  energetyczny  dla  budynku,  wykonany  po  opracowaniu  ostatecznych  rozwiązań 
projektowych  w  zakresie  elementów  budynku,  które  wpływają  na  efektywność  energetyczną 
budynku,  wyniki  audytu  pozwolą  na  wskazanie  potrzeby  lub  też  uzasadnią  brak  potrzeby 
zaprojektowania  docieplenia budynku 

e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.2. w branży sanitarnej

a) projekt przebudowy przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej,
b) projekt kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z budynku oraz 
    utwardzonych terenów działek nr ew. 110/4 i 10/5
c) projekt przebudowy przyłącza sieci cieplnej do budynku
d) projekt wewnętrznej instalacji wod – kan  budynku
e) projekt instalacji p.poż. budynku
f) projekt instalacji gazowej bloku żywieniowego przedszkola
g) projekt instalacji c.o. budynku 
h) projekt przebudowy węzła cieplnego wraz z automatyką
i)  projekt technologiczny bloku żywieniowego przedszkola wraz z wyposażeniem uzgodnionym
    z użytkownikiem
j) projekt wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego przedszkola.
W ramach opracowania  dokumentacji  technicznej  dla  zadania  wykonawca  wystąpi  o  warunki 
techniczne do gestorów sieci oraz uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie oraz decyzje.
Uwaga:
Zamawiający  posiada  aktualną  dokumentację  na  przebudowę  węzła  cieplnego  istniejącej 
placówki, która może być udostępniona projektantom do ewntualnego wykorzystania wg potrzeb.

7  .3. w branży elektrycznej  

Należy opracować projekty zawierające rozwiązania umożliwiające wykonanie nowych instalacji 
elektrycznych obejmujących zakres poniżej wymieniony:: 
    - wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku wraz z układem   
      wyłącznika  p.poż. oraz  uzgodnienie projektu w Przedsiębiorstwie Energetycznym
    - rozdzielnice elektryczne główne i obwodowe dla instalacji wewnętrznej- Legrand  
    - instalacja oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
    - montaż naświetlaczy zewnętrznych LED 
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    - instalacja gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia wraz z osprzętem
    - instalacja elektryczna 230/400V do zasilania urządzeń wyposażenia bloku żywieniowego 
    - instalacja elektryczna do zasilania systemów wentylacji i klimatyzacji 
    - instalacja sieci komputerowej LAN – dedykowane zasilanie stanowisk komputerowych 
      230V  wraz z zainstalowaniem  szafy dystrybucyjnej, stanowiska  PEL 
      składać się będą z 4-ch gniazd 230V + 2xRJ45 dla pomieszczeń   
      administracyjnych i 2-ch gniazd 230V +2xRJ45 dla sal zajęć – jedna skrętka  
       jako łącze telefoniczne pod telefon
    - instalacja telefoniczna z montażem centralki telefonicznej w SD
    - instalacja p.poż - należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż
    - instalacja rozgłaszania przewodowego – z podziałem na strefy
    - instalacja SSWiN
    - instalacja domofonowa – unifony w pomieszczeniach administracyjnych i w salach
      zajęć, również jako telefon, sterowanie bramy wjazdowej z panelu
    - instalacja dla systemu rejestracji czasu pobytu dziecka- skrętka do SD
    - instalacja telewizji dozorowej
- instalacja odgromowa budynku - wymiana w pełnym zakresie.

Całość opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W  ramach  opracowania  dokumentacji  technicznej  dla  zadania  należy  przewidzieć  potrzebę 
dokupienia  mocy  dla  budynku,  wynikającą  z  nowego  układu  funkcjonalno-użytkowego  i 
zwiększonego  zapotrzebowania  mocy.  W  przypadku  zaistnienia  takiej  potrzeby,  wykonawca 
wystąpi do Przedsiębiorstwa Energetycznego o wydanie nowych waruunków przyłączeniowych na 
zwiększenie mocy dla budynku. 

7.4. w branży drogowej
-projekt budowlany i projekt wykonawczy na wewnętrzną komunikację drogową i pieszą, parking 
dla rodziców oraz parking dla pracowników wraz odwodnieniami

7  .5. projekt budowlany i projekt wykonawczy na usunięcie ewentualnych kolizji  , które mogłyby 
wystąpić między zaprojektowanymi robotami budowlanymi a elementami istniejącej infrastruktury 

7  .6. przedmiary robót   w zakresie wszystkich branż 

7  .7.  kosztorysy inwestorskie   w zakresie wszystkich branż,  sporządzone w oparciu o wytyczne 
kosztorysowe uzgodnione z Zamawiającym.
Przemiary robót  i  kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane przez osoby posiadające 
udokumentowane kwalifikacje kosztorysanta robót budowlanych.

7.8  .Sporządzenie specyfikacji technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
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wszystkich branż 

8.Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji 
projektowej  koniecznych  do  złożenia  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  uzgodnienie 
dokumentacji z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji

9.Uzgodnienie w imieniu Zamawiającego dokumentacji projektowej z użytkownikiem budynku – 
dyrekcją Miejskiego Przedszkola Nr 3  w zakresie zgodności rozwiązań projektowych z nowym 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz wytycznymi przekazywanymi na etapie opracowywania 
dokumentacji technicznej 

10.Złożenie  w  imieniu  Zamawiającego   do  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej 
Urzędu  Miasta  Płocka  czterech  egzemplarzy  projektu  budowlanego  wraz  z  wnioskiem  o 
pozwolenie na budowę, uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

11.Opracowanie  końcowego  zbiorczego  zestawienia  kosztów  (ZZK-k)  przebudowy  budynku  i 
zagospodarowania terenu obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją robót zawarte w 
kosztorysach inwestorskich oraz koszty, które będą konieczne do poniesienia w ramach realizacji 
inwestycji, w tym m.in. likwidacji kolizji, wycinki drzew, sporządzenia świadectwa energetycznego, 
opracowania i wykonania istrukcji ppoż dla budynku, dokupienia mocy itp. 

12.Przekazanie Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym dokumentacji 
technicznej:
-oświadczenia  projektanta,  że  dokumentacja  została  opracowana  zgodnie  z  zaleceniami 
inwestycyjnymi  zawartymi  w ekspertyzie  budowlnej  oraz  zgodniez wymaganiami i  zaleceniami 
użytkownika budynku określonymi w nowym programie funkcjonalno-użytkowym oraz na etapie 
realizacji prac projektowych
- oświadczenia projektanta, że dokumentacja techniczna  została  uzgodniona międzybranżowo i 
została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 
uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.

13.Dokonanie jednokrotnej przeceny kosztorysów inwestorskich na żądanie Zamawiającego i w 
terminie  określonym przez Zamawiającego 

14.Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową, w tym:
-nieodpłatne odbycie 12 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
-usuwanie wynikłych w trakcie realizacji  inwestycji  ewentualnych wad i  braków  dokumentacji 
technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, 
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-opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę zamiennych rozwiązań w  odniesieniu do rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji projektowej,
--uzupełnianie i  modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony.

V.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 7 egz. ( z czego 4 egz. zostaną załączone do wniosku 
o wydanie pozwolenia na budowę). Ilość ta nie obejmuje dokumentacji, którą należy pozostawić 
jednostkom   opiniującym  i  uzgadniającym   w  zakresie  wymaganym  do  złożenia  wniosku  i 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ( w tym m.in. dla Miejskiego Konserwatora Zabytków)
 -projekty wykonawcze wszystkich branż – po 5 egz.
-przedmiary robót dla wszystkich branż – po 3 egz.
-kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż – po 3 egz.
-zbiorcze zestawienie kosztów – po 3 egz.
-specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – po 4 egz.

w wersji elektronicznej  –  na płycie CD  w 3 egz., przy czym:
część  opisową   opracowań  dla  poszczególnych  branż  należy  przekazać  zamawiającemu 
sporządzoną w dokumencie tekstowym pakietu Microsoft Office lub w formacie PDF,  natomiast 
część  graficzną  (rysunki,  zdjęcia  itp.)  oraz  przedmiary  i  kosztorysy  w  wersji  oryginalnej  i  w 
formacie  PDF.
Część  kosztorysową  opracowania  należy  również  załączyć  w  postaci  dokumentów 
sformatowanych w środowisku jednego z popularnych programów   kosztorysowych (Norma).

VI.Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wymagane jest zrealizowanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w terminach, 
które  umożliwią  zamawiającemu  zaplanowanie  dalszej  realizacji  inwestycji  i  zabezpieczenie 
wymaganych  środków  finansowych  na  ten  cel.  Terminy realizacji  poszczególnych  elementów 
składających się na przedmiot zamówienia są następujące:
1. przekazanie do zamawiającego wstępnego zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji (ZZK-w) 
sporządzonego  w  oparciu  o  projekt  koncepcyjny  zatwierdzony  przez  zamawiającego  i 
użytkownika – do dnia  30 września 2015 roku
2  .   przekazanie do zamawiającego kosztorysów inwestorskich - do dnia 30 października 2015 roku
3  .   przekazanie  do  zamawiającego  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  wraz  z  prawomocną 
decyzją udzielającą pozwolenia na przebudowę budynku z zagospodarowaniem terenu, projektów 
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  oraz przedmiarów robót – 
do dnia 15 grudnia 2015 roku.
W przypadku,  gdyby nastąpiła zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas 
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1 miesiąca na wykonanie przypisanych im czynności, mogłoby to być podstawą do wydłużeniu 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia  o czas równy tej zwłoce.

VII.Wymogi i  warunki

Wymogi dla osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia 
Zespół  realizujący przedmiot zamówienia musi  składać się z  osób posiadających uprawnienia 
określone  przepisami   ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane do: 

1. przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej – wymagane uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego

2. do projektowania – wymagane uprawnienia w następujących specjalnościach:
a) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
d)w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń
e) w specjalności telekomunikacyjnej  w zakresie  linii, instalacji i urządzeń liniowych.

VIII.Warunek udziału w postępowaniu do spełnienia przez oferenta

Oferent musi wykazać, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Za wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna 
takiego,  który  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  składania  ofert,  a  jeśli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w 
realizacji  co  najmniej  jednego  zadania  obejmującego:  opracowanie  projektu  budowlanego, 
projektu  wykonawczego,    kosztorysów  inwestorskich,  przedmiarów  robót  oraz  specyfikacji   
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  na    budowę,    przebudowę,  rozbudowę    budynku     o   
powierzchni  użytkowej  nie  mniejszej  niż  2    0  00  m  2  ,  obejmującego    projekty na  realizację    rob  ót   
branży budowlanej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej.      
Wykazane  przez  oferenta  prace  projektowe  muszą  być  zakończone  i  odebrane  przez 
zleceniodawców,  na co oferent musi przedstawić wymagane zaświadczenie, zgodnie z wymogami 
PZP. 

IX.Wycena przedmiotu zamówienia
1. Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  zostaje  dokonana  przez  oferenta  na  własną 
odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia załączony do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wizję lokalną odbytą w budynku i na terenie zajmowanym 
przez Miejskie Przedszkole Nr 3 w Płocku.
2  .  W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie 
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do 

10



należytego wykonania  ekspertyzy budowlanej  i  dokumentacji  technizcnej  objętej  przedmiotem 
zamówienia.
3  .  Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wszystkich  działań,  wykonania  badań, 
odkrywek,  prac  projektowych,  uzgodnień,  uzyskania  opinii  rzeczoznawców  oraz  decyzji 
administracyjnych wymaganych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,  jak  również opłaty 
wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, koszt ubezpieczenia działalności, należne podatki 
itp. 
4  .  W ofercie należy przedstawić cenę zaoferowaną cenę za całościowe zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia.

IX.Płatność za realizację przedmiotu umowy
Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy będzie płatne w dwóch częściach,
przy czym:
     I część - wysokości do 20% wartości umowy płatna będzie po zrealizowaniu I etapu 
                   przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego opracowań
                   objętych I etapem oraz przekazaniu do Zamawiającego  decyzji o lokalizacji
                   inwestycji celu publicznego
    II część - w pozostałej wysokości kwoty umownej płatna będzie po zrealizowaniu II etapu
                   przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego opracowań
                   objętych II etapem oraz przekazaniu do Zamawiającego prawomocnej decyzji o
                   zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.   
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