
Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia: 

„ Rozbiórka budynku Miejskiego Przedszkola  nr 20 w Płocku przy ul. Dobrowolskiego 4 
   dz. nr ew. 68/8  (zgłoszenie zamiaru rozbiórki nr WRM-IV.6743.112.2016.AD z dnia
   06.05.2015r.”.
 
2.Charakterystyka techniczna:

2.1. Opis budynku przeznaczonego do rozbiórki:

Budynek przedszkola jest obiektem parterowym o segmentowej budowie i składa się z zespołu
pawilonów  sal  przedszkolnych,  oraz  segmentu  administracyjnego  z  kuchnią.  Budynek  został
zrealizowany w technologii uprzemysłowionej z małowymiarowych elementów prefabrykowanych z
drewna i z tworzyw produkowanych w latach 70-tych XX wieku przez Zakład Stolarki Budowlanej
„Stolbud”  w  Ciechanowie  z  wykorzystaniem  projektu  typowego  „Przedszkole  C-40/M”.
Realizowane  w  tym  systemie  obiekty  produkowane  były  z  kompletnych  elementów  z  gotową
fakturą zewnętrzną, a elementy ścienne miały fabrycznie wbudowaną stolarkę otworową. W skład
systemu wchodziły elementy podstawowe ścienne, stropodachu, łączniki itp.
Zrealizowane przedszkole składa się z trzech części wzajemnie ze sobą powiązanych:
I  - segment 4 sale przedszkolne
II - segment 1 sala zajęć ruchowych
III - segment częściowo podpiwniczony administracyjno – kuchenny, w piwnicy zlokalizowany jest
węzeł CO i pomieszczenia magazynowe.
Połączone  segmenty  przykryte  są  stropodachem  wentylowanym  wykonanym  z  przestrzennych
elementów prefabrykowanych.
Budynek nie zawiera elementów zawierających azbest.
Oblicowanie ścian zewnętrznych wykonano od strony wewnętrznej z płyty gipsowo – kartonowych,
a od strony zewnętrznej z płyt pilśniowych twardych i z blachy ocynkowanej powlekanej.

Powierzchnia zabudowy      900,00 m2  
Powierzchnia użytkowa                       841,10 m2
Powierzchnia gospodarcza (piwnica)  128,30 m2
Kubatura przedszkola                        3085,00 m3 

2.2. Zakres robót rozbiórkowych:

2.2.1. Demontaż instalacji wewnętrznych:

- demontaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i elementów wentylacji,
- demontaż instalacji i armatury węzła CO,
- demontaż pozostałego wyposażenia.

2.2.2. Rozebranie konstrukcji drewnianej budynku z utylizacją materiałów z rozbiórki:

- rozbiórka pokrycia z papy,
- rozbiórką stropodachu wentylowanego,
- rozbiórką konstrukcji szkieletowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
- demontaż stolarki i ślusarki budowlanej.
 



2.2.3. Rozebranie konstrukcji z cegły betonu i żelbetu:

- demontaż elementów konstrukcji budynku wiatrołapów,rozbiórka stropu,schodów i posadzek 
przyziemia, tarasów, wykonanie niezbędnych wykopów,

- rozbiórka ścian fundamentowych betonowych i ław fundamentowych z żelbetu,
- rozbiórka posadzek parteru,
- rozbiórka betonowych ciągów komunikacyjnych,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozebranych konstrukcji,
- dostawa ziemi do zasypania wykopów,
- zasypanie wykopów po fundamentach i ciągach pieszych  i wyrównanie terenu
- uporządkowanie terenu po rozbiórce,

2.2.4. Odcięcie przyłączy kanalizacji, wody i sieci cieplnej:

- demontaż  studni rewizyjnych ( pomiaru wody i kanalizacyjne) Ø 1000) głębokości 150 cm z
  demontażem istniejących sieci (załącznik nr 1 ),
- przecięcie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w studniach , - trwałe  zaślepienie
  przyłącza  sieci cieplnej w odległości 1,0 m od budynku,
- likwidacja przyłącza wodociągowego będzie wykonywana pod nadzorem Wodociągów Płockich
  Sp. z o.o ul. H.A. Gradowskiego 11 w Płocku.

2.2.5. Demontaż urządzeń na placu zabaw:

- wykonawca uwzględni w wycenie demontaż urządzeń z placu zabaw. 

2.2.6. Wywóz i utylizacja wszystkich materiałów z rozbiórki:

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania . Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w
cenie jednostkowej koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.( papy asfaltowej i 
wełny mineralnej).
 

3.Wymagania stawiane Wykonawcy podczas prac rozbiórkowych.

3.1. Obowiązki Wykonawcy

 1)Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć drzewa  i krzewy przed  zniszczeniem,
    przed rozpoczęciem robót opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu w strefie
    bezpieczeństwa prowadzonych robót oraz uzyskanie zgody na zajęcie pasa 
    drogowego wraz z uiszczeniem stosownych opłat, 
  2)przedłożenie Zamawiającemu planu BIOZ w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
  3) terminowe wykonanie robót,
  4)wykonywanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowla
  - nych,wymogami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i i zasadami wiedzy technicznej,
  5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej etapów prac rozbiórkowych,
  6) pełne pokrycie kosztów poboru wody i energii elektrycznej, wywozu gruzu i złomu, 
7)wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię
    elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac, ochrona mienia znajdującego 
    się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,
8)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z
     właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy dokumenty z
     utylizacji materiałów z rozbiórki. 
9)przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót w tym inwentaryzację geodezyjną
     powykonawczą z aktualizacją w ewidencji budynków, pozwalającej na ocenę należytego
     wykonania robót,
10)przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,



11)zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających  likwidacji
     istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego,

12)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie
     prowadzonych robót rozbiórkowych (nasadzeń w pobliżu budynku),
13)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
     leżących po stronie Wykonawcy. 

 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie  - 2 miesiące od
dnia podpisania umowy.

  
5. Gwarancje jakości.

Wymagane jest udzielenie przez wykonawcę następujących gwarancji jakości:
- gwarancja  jakości  na  zrealizowane roboty budowlane  - 12 miesięcy

  6.  Zalecenia dla oferenta.

Załączony przedmiar robót  nie jest obligatoryjny dla oferenta i ma jedynie charakter
pomocniczy,
Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent powinien
dokonać wizji   lokalnej  na terenie  prowadzenia  przyszłych  prac,  w celu  uniknięcia
nieprawidłowości  w  wycenie.

  7.  Osoba do kontaktu  w zakresie  przedmiotu  zamówienia.

     Bogdan Jankowski tel. (024) 367 08 36 w godzinach pracy Urzędu

   

   


