
                                 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

     zadania:   „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w

     budynku  ZS NR 1 przy ul. Piaska 6 na siedzibę filii bibliotecznej nr 7 Książnicy

     Płockiej”.

2.  Opis ogólny:

    Inwestycja polega na wykonaniu projektu przebudowy  parteru  segmentu Nr 3  budynku

    Zespołu Szkół Nr 1  przy  ul. Piaska 6 w Płocku, na  potrzeby siedziby filii bibliotecznej nr 7

    Książnicy Płockiej. 

    Dokumentacja projektowa powinna  uwzględniać załączony program funkcjonalno –

    użytkowy opracowany przez przyszłego użytkownika. 

    Budynek objęty opracowaniem usytuowany jest w kompleksie budynków szkoły

    połączonych ze sobą za pomocą łącznika. Jest to budynek trzykondygnacyjny z

    wyniesionym podpiwniczeniem. 

    Budynek posiada odrębne wejście, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

    Układ trzy nawowy, ze środkową nawą korytarzową. 

    Układ ścian konstrukcyjnych poprzeczny.

3.  Zakres  przedmiotu zamówienia:

    Realizację zadanie podzielono na dwa etapy, które obejmują:

    I Etap:

   - Wykonanie badań i odkrywek niezbędnych do opracowania ostatecznych rozwiązań 

     projektowych.

   - Opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowej dla nowego lokalu  uwzględniającej

     załączony  program funkcjonalno – użytkowy.

   - Uzyskanie akceptacji opracowania przez przyszłego użytkownika. 

    II Etap:

   - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie uwzględniającym specyfikację robót

     budowlanych oraz na podstawie zatwierdzonego projektu koncepcyjnego, zawierającej: 

• projekt budowlano - wykonawczy branży architektoniczno - konstrukcyjnej,

• projekt wyposażenia pomieszczeń, z wykazem wyposażenia,

• projekt budowlano - wykonawczy branży sanitarnej,

• projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej,

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,



▪    informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na

     specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnioną w planie

     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

▪    przedmiary robót oraz  kosztorysy inwestorskie w kolejności technologicznej ich

      wykonania , w  rozbiciu na poszczególne branże,

▪    zbiorcze zestawienie wartości kosztorysowych,

▪    uzyskanie niezbędnych opinii , uzgodnień i sprawdzenie rozwiązań projektowych

     w zakresie wynikającym z przepisów , oraz wzajemne skordynowwanie techniczne

     opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające  uprawnienia

     budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności , zapewniające

     uwzględnienie zawartych w przepisach zasad p.poż, bezpieczeństwa i ochrony  

     zdrowia, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych robót remontowo -

     budowlanych.

     - Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

4.  Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

-  Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia na posłużyć Zamawiającemu

do należytej realizacji  inwestycji,  począwszy od przygotowania procedury przetargowej na

wyłonienie  wykonawcy robót  poprzez realizację  robót  budowlanych  i  końcowe rozliczenie

zadania.

-  Dokumentacja  projektowa  stanowiąca  przedmiot  zamówienia  musi  być  sporządzona

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 25.04.2012 r

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

-  W przypadku  konieczności przyjęcia rozwiązań projektowych spełniających  wymagania 

art.5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane w inny sposób niż mowa w §1 

Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  sporządzenie ekspertyz

technicznych właściwej jednostki -badawczo rozwojowej lub rzeczoznawcy budowlanego 

oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem 

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem 

sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

-  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 Zamawiającego.

-  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.

5.  Inne obowiązki:

-   W przypadku konieczności - uzyskanie w imieniu Zamawiającego aktualnych warunków 

    technicznych podłączenia obiektu do sieci energetycznej, cieplnej, kanalizacji sanitarnej i 

    deszczowej, wodociągowej. 

-  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień

    dokumentacji   projektowej koniecznych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

-  Złożenie w imieniu Zamawiającego do organu administracji architektoniczno - budowlanej

    Urzędu Miasta Płocka czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wnioskiem o 

    pozwolenie na budowę.

-   Opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania ( przed przystąpieniem do

    opracowania przedmiarów robót) i  uzgodnić je z Zamawiającym.

-  Po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, przekazanie Zamawiającemu wraz z

   końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym dokumentacji   technicznej:

▪ oświadczenie projektanta, że projekt budowalano - wykonawczy został wykonany 

zgodnie z  założeniami i zaleceniami użytkownika obiektu określonymi na etapie prac 

projektowych 

▪ oświadczenie  projektanta,  że  dokumentacja  techniczna  została  uzgodniona

międzybranżowo  i  została opracowana zgodnie z umową,  obowiązującymi  przepisami,

zasadami wiedzy  technicznej, uzyskała wszelkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz,

że jest kompletna i  użyteczna z punktu widzenia celu, któremu na służyć.

-  Dokonanie jednokrotnej przeceny kosztorysów inwestorskich na żądanie Zamawiającego.

-  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.

-   Pełnienie nadzoru autorskiego przez autorów projektów wszystkich branż - w okresie

    ważności pozwolenia na budowę oraz z fazie realizacji inwestycji. Koszt pełnienia nadzoru

    autorskiego na budowie powinien być oszacowany na postawie wytycznych inwestora w

    ilości 4 nadzorów w okresie trwania budowy i należy go wliczyć  w koszt dokumentacji

    projektowej.



UWAGA:

-  Dokumentacja projektowa musi być opracowana w oparciu o uzgodnienia

   prowadzone z  Zamawiającym i Użytkownikiem.  Projekt budowlany przed złożeniem 

   wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, musi być pozytywnie

   zaopiniowany przez  przyszłego Użytkownika.

-  Przed sporządzeniem oferty oferent winien dokonać wizji lokalnej, celem pozyskania

   informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty (uniknięcia

   ewentualnych błędów w wycenie prac), oraz zawarcia umowy i wykonania

   zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie oferent. 

-  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 Zamawiającemu.

-  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.

6.  Ilość i forma opracowań dokumentacji projektowej:

a). Wymagane jest aby dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu w

     formie papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:

w wersji papierowej:

- projekty budowlano - wykonawcze wszystkich branż - po 5 egz. ( z czego 4 egz. zostaną

 załączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, piąty egz. jako kserokopia

 egzemplarza z  uzgodnieniami potwierdzona za zgodność z oryginałem, oprawiony w

 sposób  umożliwiający wyjmowanie arkuszy), 

- przedmiary robót wszystkich branż - po 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż - po 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowl. wszystkich branż – po 3 egz.

- należy uwzględnić egzemplarze dla jednostek uzgadniających i opiniujących.

w wersji elektronicznej - na płycie CD w 2egz. 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 oryginalnej i w

  formacie PDF. Przy czym płyta CD winna być skanem egzemplarza ze wszystkimi

  niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami Organu Administracji Architektoniczno  -

  Budowlanej. 

b). 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. 

c). Wykonawca otrzyma upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania i

     występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących projektowania, w tym

     wymogu uzyskania zgłoszenia zamierzenia budowlanego lub innych decyzji.

7.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a). Zadanie podzielono na dwa etapy z następującymi terminami realizacji:

        I Etap -  dwa tygodnie od dnia podpisania umowy,

       II Etap -  do 20.09.2015 roku,  

b). W przypadku, gdyby nastąpiła zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających ponad

     łączny czas 1 miesiąca na wykonanie przypisanych im czynności, mogłoby to być

     podstawą do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas równy tej

     zwłoce.

c). W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy cena ryczałtowa nie

     ulega zmianie.

8. Wynagrodzenie:

Płatność wynagrodzenia  będzie w  dwóch ratach:

       - I rata w wysokości 15 % wartości umowy – płatna po wykonaniu I etapu,
-  II  rata  w  wysokości  85  %  wartości  umowy  –  po  protokolarnym  odbiorze przedmiotu

umowy,  z   30 dniowym  terminie  realizacji  płatności  faktury od daty wpływu  do Urzędu

Miasta, za datę płatności uważa  się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

9. Gwarancje i rękojmie:

-   Odbiór   dokumentacji    nastąpi   na     podstawie   protokołu    zdawczo  -  odbiorczego

    podpisanego  prze  obie  strony .

-   Uprawnienia   Zamawiającego  z   tytułu  rękojmi  za   wady  dokumentacji

    wygasają   w stosunku do Wykonawcy wraz z upływem terminu odpowiedzialności 

    wykonawcy  robót  budowlanych  z   tytułu   rękojmi   za   wady   obiektu    lub

    robót   wykonywanych    na    podstawie   tej dokumentacji.

10. Wymagania dla wykonawcy:

a).  Wykonawca musi wykazać, że posiada  doświadczenie zawodowe niezbędne do



      wykonania zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

      składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co

      najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę przebudowę 

      budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m³ .

b). Wykonawca musi wykazać, że  dysponuje osobami posiadającymi niezbędne do

     wykonania przedmiotowego zamówienia uprawnienia budowlane do projektowania w

     specjalnościach:

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych,

       wodociągowych i  kanalizacyjnych,

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

    - architektonicznej

    - konstrukcyjno - budowlanej

c). W/w. osoby muszą być członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego i

     ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej co jest potwierdzone zaświadczeniem

     wydanym przez tę izbę, z określeniem w nim terminu ważności. 

     Zaświadczenie to zostanie przedłożone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

d). 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.

e). Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów,

     których Wykonawca mimo dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać

     we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega

     jednak ,że nie będzie wykonywał przez Wykonawcę działań, do których Wykonawca

     zobowiązał się na podstawie zawartej umowy. 

11. Informacje i zapytania:

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

     należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem

     otwarcia ofert.

b). Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela,   

     Krzysztof Laskowski - branża budowlana, tel. 024/367-16-62 - pok. C-251, 

     Bogusław Durda       - branża elektryczna, tel. 024/367-16-66 - pok. C-250, 

     w godzinach pracy Urzędu. 




