
  Załącznik Nr 4
  

                                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest  „ Remont podłogi sali

    gimnastycznej, Szkoła Podstawowa Nr 5 ”, ul. Cicha 12a  w Płocku.

   

2.  W  sali gimnastycznej objętej zakresem, o wymiarach 22,00m x 11,00 m, posadzka

     z klepki ułożona  jest na ślepej  podłodze na legarach.

2.1. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:

-  demontaż listew przyściennych,

-  rozebranie  posadzki z deszczułek,

- wykonanie posadzki z deszczułek dębowych, gr. 22 mm, na gwoździe, z częściową

   naprawą ślepej podłogi, (przyjęto 20  powierzchni),

-  montaż nowych listew przyściennych, lakierowanych z otworami wentylacyjnymi,

-  malowanie linii  boisk zgodnie z załączonym szkicem,

-  lakierowanie 3-krotne posadzki z deszczułek,

-  wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych, na drzwi aluminiowe,

- montaż bramek do gry w piłkę ręczną, (montowane na ścianie),

-  montaż tablic do gry w piłkę koszykową, z regulacją wysokości, składanych,

-  montaż słupków do siatkówki przyściennych, uniwersalnych z regulacją wysokości, z

   wyposażeniem, (siatka z linką, antenki),

-  malowanie z uzupełnieniem tynków, szpachlowaniem, malowaniem 2 x farbą zmywalną,

   półmat,

- malowanie z przecierką sufitów (z likwidacją zacieków).

2.2. Wymagania dotyczące lakieru:

-  2- komponentowy poliuretanowy na bazie wody, półmatowy, 

-  zgodny z normą EN 14904:2006 – odporność na poślizg (europejska norma dotycząca

   nawierzchni dla hal sportowych)

-  zawartość substancji stałych: ~32%.

-  odporność na ścieranie: Około1-2 mg/100,

-  bardzo dobra odporność na ślady i zabrudzenia 

-  odporny na ślinę i pot.



        str.2.

3.  Realizacja zamówienia :

   - Przekazanie terenu budowy nastąpi na minimum 3 dni robocze przed terminem

     rozpoczęcia robót budowlanych. Przekazanie terenu budowy nastapi protokołem 

     zdawczo – odbiorczym.

  - Rozpoczęcie robór budowlanych - 27.06.2016 roku. 

  - Zakończenie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem do odbioru – do 12.08.2015r.      

        

4.   Wymagania dla Wykonawcy :

4.1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.2. Wymagane uprawnienia:

    - przy kierowaniu robotami budowlanymi - osoby posiadające uprawnienia

  budowlane  do  kierowania  robotami   w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  –

kierownik budowy.

  

4.3. Musi wykazać, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

      terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

      okresie co  najmniej:

      * jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych  obejmujących

        ułożenie nowej lub remont posadzki z deszczułek lakierowanych o powierzchni

        łącznej  240 m².

5.   Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są

      obligatoryjne dla wykonawcy / oferenta  i mogą być traktowane tylko jak

      pomocnicze do przygotowania oferty cenowej . Oznacza to,że Wykonawca

      sporządza przedmiar robót  wg. własnego uznania i dokonuje całościowej

      wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w   opisie przedmiotu

      zamówienia, na własną  odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do 

      SIWZ dokumentację projektową.

6.  Oferent powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty

     cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .
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7.  Należy zwrócić  szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu 

     prowadzonych prac  i minimalizację uciążliwości z tym związanych.   

     Kolejność wykonywana robót oraz ich organizację wykonawca jest zobowiązany

     uzgodnić wcześniej z Inspektorem Nadzoru i Dyrektorem placówki.

8.  Za wszystkie wynikłe w trakcie  prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada

    Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania

    protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 

9.  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 do eksploatacji. 

10.  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.

11.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem

        przedmiotu zamówienia , warunkami  technicznymi, wykonania i odbioru robót, 

        SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami  zawartymi w

        Polskich  Normach i w Prawie Budowlanym. 

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

       należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem

       otwarcia ofert.

13. 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.
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14. Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową w 2 egzemplarzach,

     dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagania

      norm stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i

      prób dotyczących realizacji przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego

      wykonania umowy.

      Powyższe będzie warunkiem dokonania terminowego odbioru końcowego robót.
  

15. Materiały rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie oraz

      ponosi koszt ich utylizacji.  Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie w trakcie

      prowadzenia  robót. 

      Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i

      czystości  na terenie objętym robotami w terminie ustalonym z Dyrektorem placówki.



Płock  marzec 2016 rok. 


