
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remonto wych w Miejskim Przedszkolu nr 37 
przy ul. Hubalczyków 5 w Płocku polegaj ących na przebudowie pomieszczenia łazienki na 
I piętrze.                                                                                                                                              

ZAKRES  ROBÓT
Remontem objęte są pomieszczenia wc ( pom.1/1); hall (pom. 1/2); zmywalni (pom.1/3).  
Przebudowa polega na powiększeniu pomieszczenia wc o powierzchnię hallu, wymianie okładzin 
ściennych i posadzkowych, wymianie instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wymianie osprzętu
sanitarnego i elektrycznego.

Bran ża budowlana
Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
- w pomieszczeniach 1/ 2 i 1/3 zdemontować istniejące przewody wentylacyjne.
- rozbiórkę  wszystkich ścianek działowych pomieszczenia łazienki, okładziny posadzki, okładzin
  ścian w pomieszczeniu 1/2
- wymurowanie ścianek działowych zgodnie z projektem. Wzór płytek na ściany i posadzki –
  uzgodnić z użytkownikiem.
- wykończenie wewnętrzne pomieszczenia 1/1 wykonać zgodnie z projektem
- w pomieszczeniu 1/ 2 i 1/3  ułożyć nowe posadzki z płytek gres , okładzinę z glazury do wys.2,0m
  wykonać  w pomieszczeniu 1/3 na wszystkich ścianach. Ściany w pomieszczeniu 1/ 2 
  poszpachlować, zagruntować  i pomalować farbą  w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem

Wymagania dotycz ące materiałów
Drzwi wewnętrzne  D1 i D2– płytowe, ramię  skrzydła z drewna lub klejonki, wypełnienie skrzydła   
stanowi płyta wiórowa otworowa, rama obustronnie obłożona płytą oklejoną laminatem w 
kolorze, 3 zawiasy, zamek na klucz zwykły lub  blokada łazienkowa, ościeżnice proste przylgowe z 
wysokogatunkowej płyty MDF i oklejona drewnopochodną folią dekoracyjną 
 
Przegrody sanitarne wykonane jako systemowe z LPW gr.18mm, kolor standardowy. Kabiny 
dziecięce wysokości 1,35m, Kabina dla dorosłych wysokości 2,00m  

Bran ża sanitarna:
1.  Zakres rzeczowy robót  stanowiących przedmiot  zamówienia obejmuje:
- demontaż istniejących umywalek, misek ustępowych wraz z podejściami instalacji wod-kan w
   remontowanej łazience,
- montaż instalacji wody dla projektowanych umywalek oraz misek ustępowych z rur PP w
  systemie stabilizowanym wkładką aluminiową lub warstwą włókna szklanego, montaż    
  termostatycznego zaworu mieszającego w szafce podtynkowej,
- montaż instalacji kanalizacji odprowadzającej ścieki z projektowanych misek ustępowych oraz
  umywalek z rur PP,
- montaż 3 szt. misek ustępowych dla dzieci oraz 1 szt miski ustępowej typu „kompakt”,
- montaż 2 szt umywalek niskich dla dzieci oraz 1 szt. umywalki o szer. 50 cm wraz z armaturą
  czerpalną,
- demontaż istniejącego grzejnika żeliwnego wraz z gałązkami,
- montaż grzejnika stalowego płytowego w wersji podwójnie ocynkowanej C22/600/1100
  wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne, zwór RLV-K lub równoważny na powrocie 
  oraz odpowietrznik ręczny, podejścia pod grzejnik wykonać w bruździe ściennej z rur 
  PEX/Al/PEX.
UWAGI
- podejścia pod przybory sanitarne wykonać pod stropem parteru (odcinki poziome) oraz w
  bruzdach ściennych (odcinki pionowe),
- wykonawca wykona demontażu, a po wykonaniu włączenia projektowanej instalacji, ponownego
  montaż zabudowy z płyt GK dla istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej,
- instalacje prowadzone pod stropem parteru należy obudować zabudową z płyt GK
- izolacje instalacji wody użytkowej i instalacji c.o. wykonać z pianki PUR firmy Thermaflex lub
  równoważnej.



Bran ża elektryczna:
1. Zakres i technologia robót – zgodnie z dokumentacją projektową.
2. Dodatkowe uwagi dotyczące wykonywania robót:
    - istniejącą puszkę z przyciskami sterowania zasilania wentylatorów zdemontować. Przewody
      zabezpieczyć w puszce hermetycznej i wkuć pod tynk.
    - ułożyć wszystkie nowe przewody do nowo montowanych opraw oświetleniowych.
    - zasilenie obwodu oświetleniowego oraz gniazda hermetycznego 230V wykonać z istniejącej
      rozdzielnicy obwodowej znajdującej się w przyległej klatce schodowej.
      Przewody podłączyć pod zaciski istniejących, odpowiednich pod względem przeznaczenia 
      zabezpieczeń. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe i gniazda hermetycznego 230V na 
      klatce chodowej ułożyć w listwie elektroinstalacyjnej.
    - wykonać pełne badania elektryczne wykonanej instalacji oraz pomiar natężenia oświetlenia.

Realizacja zamówienia:
-  rozpoczęcie robót -   od 01.07.2016r
-  zakończenie robót -  do 19.08.2016r
 Załączone przedmiary robót mają charakter informacyjny dla oferentów.
 Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu  
 ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
 Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy 
 Rozliczenie przedmiotu umowy – jednorazowo po bezusterkowym odbiorze z 30 dniowym 
 terminem realizacji płatności faktury od daty wpływu do Urzędu Miasta 

Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający z terminie określonym w umowie na wykonanie zamówienia przekaże Wykonawcy 
teren budowy.

Zabezpieczenie interesów Zamawiaj ącego i osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 
zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia
takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony przeciwpo żarowej. 
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych Koszt 
zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony cenę 
ofertową.

 Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych.
Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 
powszechnego i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości
stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi 
dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu na
polecenie przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.

Wymagania ogólne dotycz ące  przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania wyrobów i materiałów.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. 
Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w 
zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie 
oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i 



przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. 

Wymagania dotycz ące właściwo ści wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową obowiązującymi 
przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów
budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości 
danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do 
Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z 
zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny 
jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując 
szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz ewentualnie niezbędnych pomiarów i prób.
Certyfikaty, deklaracja zgodności na wyroby wbudowane na obiekcie podczas remontu wystawiona
przez producenta będzie jednym z warunków odbioru robót.


