
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu nad pomieszczeniem biblioteki 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku, ul. 1-go Maja 11, dz. nr 296 

ZAKRES  ROBÓT
Przedmiotowy budynek Szkoły Podstawowej nr 6 jest budynkiem dwukondygnacyjnym, w części 
parterowym, podpiwniczonym. Obiekt podlega uzgodnieniom z Mieskim Konserwatorem Zabytków. 
Wpisany do ewidencji – Zarządzenie Nr 3107/2013 Prezydenta Miasta Płocka z 17 maja 2013r. w 
sprawie prowadzenia ewidencji zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy – 
Miasto Płock. Sala biblioteki zlokalizowana jest w zachodnim skrzydle szkoły, na pierwszym 
piętrze.
Zakres opracowania obejmujący wykonanie remontu dachu nad pomieszczeniem biblioteki 
(powierzchnia użytkowa biblioteki ok. 48m2):
- remont dachu
- remont sufitu
- docieplenie stropodachu
- odtworzenie instalacji odgromowej

Branża budowlana
Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
- wymiana istniejących krokwi na nowe
- demontaż istniejącego poszycia
- wykonanie nowego poszycia dachu wraz montażem nowego pokrycia z blachy stalowej 
ocynkowanej powlekanej 
- wymiana obróbek blacharskich
- demontaż i ponowny montaż istniejącego orynnowania dachu
- rozbiórka istniejącego tynku na trzcinie na suficie
- wykonanie nowego stropu z płyt g-k na ruszcie stalowym z wymianą zawilgoconych desek 
- wykonanie docieplenia stropodachu z wełny mineralnej gr. 25 cm na deskowaniu ślepego pułapu
- wykonanie gładzi i malowania sufitu w pomieszczeniu biblioteki
- przebudowa kominów i przemurowanie z cegły klinkierowej

Branża elektryczna:
- odtworzenie istniejącej instalacji oświetleniowej
- odtworzenie instalacji odgromowej
- wykonanie pomiarów kontrolnych

Szczegółowy zakres i opis rozwiazań konstrukcyjno-materiałowych zawiera „Projekt budowlano-
wykonawczy remontu dachu nad pomieszczeniem biblioteki budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 6 w Płocku”.

Realizacja zamówienia:
-  rozpoczęcie robót -   od 27.06.2016r.
-  zakończenie robót -  do 05.08.2016r.

Termin  zakończenia  robót  może  ulec  zmianie  w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót,  lecz nie później  niż  do 
16.08.2016r.  Przypadek,  o  którym  mowa,  wymaga  pisemnego  potwierdzenia  przez 
inspektora  nadzoru  stosownym  wpisem  do  dziennika,  przy  czym  przesunięcie  terminu 
zakończenia robót  nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy, 
Od  dnia  protokolarnego  wprowadzenia  na  teren  realizacji  robót tj. nie później niż do dnia 
27.06.2016r.,   Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i  następstwa wypadków 
zaistniałych podczas wykonania prac oraz  za  szkody  w  odniesieniu  do  robót,   obiektów, 
sprzętu,  materiałów oraz innego mienia ruchomego zlokalizowanego na terenie realizacji prac i w 
jego sąsiedztwie.
 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 

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego 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, w tym szkody wynikłe z powodu 
braku zabezpieczenia dachu przez czynnkikami atmosferycznymi. Wykonawca w przypadku 
zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty 
spowodowanych strat.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. 
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 dotyczące właściwości 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 wariantowe zastosowanie wyrobów i materiałów.

Wymagania ogólne dotyczące  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 dotyczące wykonania przedmiotu umowy.
1. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości 
dla osób korzystających z terenu szkoły, zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie 
robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót.
2. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie 
administracji szkoły.
3. Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować 
produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów 
podanych w opisie i projekcie. Zmiany     te     wymagają     pisemnej     zgody     Projektanta     oraz   
Zamawiającego.     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa 
na Wykonawcy.



4. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa 
i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa 
lub zgodności z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje 
użytkowania.
5. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy, lecz nie później niż 7 dni przed 
wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. 
Inspektorowi Nadzoru wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobatą techniczną, atestami, 
deklaracjami, itp.
6. Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną 
ryczałtową za zrealizowanie zadania. Kosztorys należy przekazać Zamawiającemu po podpisaniu 
umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.
7. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową zgodnie ze stosownymi 
zapisami  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  oparciu  o  "Polskie  standardy 
kosztorysowania robót budowlanych"  wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z 
2005 r.
8. 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.
9. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości 
danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
10. Kierownik budowy jest zobowiązany co najmniej 1 raz w tygodniu przebywać na budowie w 
terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
11. 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.
12. Przed montażem pokrycia dachowego Wykonawca uzgodni zaproponowaną kolorystykę z 
Miejskim Konserwatorem Zabytków – zgodnie z załączoną opinią z dnia 09.05.2016r. 

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udzielają :   
    - Radosław Piekarz - branża budowlana tel. 024 / 367-16-67, pok. B-229,
    - Zdzisław Grabowski - branża elektryczna tel.024 / 367-16-66, pok. B-232,
                                              w godzinach pracy Urzędu. 

 



               


