
Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. „Remont ogrodzenia Cmentarza garnizonowego wraz z bramą i furtkami
wejściowymi od strony ul. Norbertańskiej w Płocku oraz remont tablic”, w ramach zadań
budżetowych nr:  20/WKŚ.II./G  pn."Zarząd  i  utrzymanie  Cmentarza  komunalnego  oraz
utrzymanie  grobów  wojennych  i  cmentarza  wojennego"  i  21/WKŚ.II./G  Utrzymanie  i
remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.
I. OPIS OGÓLNY
1.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  remontu  ogrodzenia  (odtworzenie
istniejącej  formy)  Cmentarza  garnizonowego  polegającego  na  wymianie  elementów
betonowych  (bez  dwóch  ścian  przybramowych  z  napisem  "1920"  i  ściany  z  dwoma
mieczami),  czyszczeniu,  naprawie  elementów  metalowych  oraz  wykonaniu  nowych
napisów i Krzyża Walecznych (wg wizualizacji i opisu)  – zakres opracowania załącznik -
szkic.
2. Teren cmentarza figuruje w gminnej ewidencji zabytków pod nr 400, prowadzonej na
mocy Zarządzenia Nr 293/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2011 r.  w
sprawie prowadzenia ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie działania Gminy –
Miasto Płock.
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, roboty 
budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego, a w szczególności z wymogami prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

2. Zakres rzeczowy obejmuje:
1) wykonania prac remontowych przy ogrodzeniu polegających na:
a) pracach  rozbiórkowych:  słupów  –  9,20  m3,  cokołów  –  2,48  m3,  ściany

przybramowej  z  napisem "Cmentarz  1914-1939"  –  1,82  m3,  fundamentów –
17,11 m3, elementów metalowych (przęseł, furtek i bramy) – 109,90 m2, tablic z
napisami:  "Cmentarz 1914 -1939",  "1920" i  tablicy z mieczami (tablice należy
przekazać Zamawiającemu).

b) wywiewzieniu i utylizacji gruzu z rozbiórki – 30,61 m3,
c) czyszczeniu  strumieniowym  ściernym,  odłuszczaniu,  malowaniu  elementów

metalowych w kolorze grafitowym – 109,90 m2,
d) wykonaniu ław betonowych (z wykonaniem ich izolacji) – 35,85 m3,
e) wykonaniu  żelbetowych:  słupów  –  8,05  m3,  przęseł  –  3,30  m3  i  ściany

przybramowej – 3,45 m3, przygotowanie i montaż zbrojenia – 0,45 t,
f) skucie  nierówności,  przygotowanie  powierzchni  pod  tynki  i  malowanie  ścian

przybramowych z napisem "1920" i ściany z mieczami – 4,82 m2,  
g) wykonaniu czapek i zwieńczeń architektonicznych – 7,82 m2,
h) wykonaniu tynków na elementach betonowych – 69,97 m2,
i) gruntowaniu i malowaniu elementów otynkowanych w kolorze złamanej bieli lub

bardzo jasnym popielatym – 82,00 m2,
i)  montażu metalowych elementów ogrodzenia,

           j)  wykonaniu i montażu napisów, dat, i krzyża – wg. zał. wytycznych i wizualizacji.
k) inne drobne roboty.
2) Wykonanie robót pomocniczych, w tym:
a) konserwacja  wbudowanych  elementów  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  w

okresie gwarancji,
b) nieodpłatne przeglądy i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych

lub zastosowania wadliwych materiałów,
c) wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja,



d) wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji
remontu, potwierdzających jakość wykonanych robót,

e) przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku
z prowadzonymi robotami,

3) Składowanie i konserwacja materiałów do czasu ich wbudowania i odbioru na
własny koszt Wykonawcy.

4) Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym
przez Zamawiającego.

10)  W  ramach  zadania  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót
pomocniczych, niezbędnych do wykonania i  eksploatacji  zadania, określonych w
projekcie umowy, w tym do:
a) wykonania robót towarzyszących związanych z remontem – robót związanych z

przygotowaniem  placu  budowy,  robót  związanych  z  utrudnieniami  w  trakcie
realizacji  zadania  –  w  przypadku  utrudnień  –  ich  likwidacja   demontaż  oraz
wykonania  robót  odtworzeniowych  po  likwidacji  utrudnień  w  urządzeniach
kolidujących z przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu
oraz  innych  materiałów pochodzących  z  placu  budowy wraz  z  ich  utylizacją,
uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości
po prowadzonych robotach, na bieżąco porządkowanie terenu po wykonanych
robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w
sposób skuteczny obiektu  wraz z jego poszczególnymi elementami,

b) Prowadzenie  robót  w  sposób  niekolidujący  z  funkcjonowaniem  cmentarza  –
przez cały czas realizacji remontu właściwe oznakowanie prowadzonych robót,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. UWAGI KOŃCOWE I WYTYCZNE OGÓLNE
1. Wszystkie materiały powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty.
2. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową zgodnie z

opisem zamówienia. 
W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, nie należy ujmować i wyceniać robót 
tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacone przez 
Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót 
podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy/Oferenta). Ceny robocizny 
kosztorysowej, materiałów, sprzętu oraz narzutów kosztów należy przyjąć według 
aktualnego cennika Sekocenbud.

3.  W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać prac 
towarzyszących (usługi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, itp.).
4.  Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót 
(ust.II.pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia) opracowany przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem, że stanowi on jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjną 
dla Wykonawcy i ma być traktowany pomocniczo. 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 wykonany przedmiar robót i wykonaną 
wizję lokalną w terenie. 
5. W wycenie 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.
6. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlane zawarte w
niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz 
usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek, 



itp.), koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania 
robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu remontu.
7. 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.
9. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów w kosztorysie ofertowym należy 
przyjmować jako ceny nabycia tzn. z kosztami zakupu. Nie należy w kosztorysie 
ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z 
miejsc ich zakupu.
10. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, 
należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia
ofert.
11. Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do zakładu energetycznego oraz 
Wodociągów Płockich Sp. z o.o. o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i 
wody na użytek zasilania w te media w trakcie realizacji remontu. Koszty zużycia 
energii elektrycznej i wody obciążają koszty pośrednie Wykonawcy robót. Ewentualne 
oświetlenie w trakcie realizacji robót obciąża również koszty pośrednie Wykonawcy.
12. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić  prze zniszczeniem 
znajdujące się i niepodlegające likwidacji zadrzewienia i inne elementy 
zagospodarowania cmentarza oraz przywrócić teren po realizacji remontu do stanu 
pierwotnego.
13. Wykonawca wykona i utrzymana na własny koszt zaplecze wykonania remontu, 
zlikwiduje je  po zakończeniu robót oraz zapewni ochronę mienia.
16. Wykonawca  wykonana przedmiot umowy zgodnie z sztuką budowlaną. 
17. Roboty ziemne należy prowadzić przy zachowaniu warunków BHP i P-poż.
18. Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania 
przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są 
całkowicie zgodne z umową.
19. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie wykonania remontu i poza nim, a związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 
20. Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość robót lub termin zakończenia robót.
21. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 
22. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego  oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze.
23. Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, dostarczenie niezbędnych 
dokumentów potwierdzających wymagane normy stosowanych materiałów i inne co 
pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.
24. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych  przez nadzór inspektorski w 
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i 
konieczny do ich  usunięcia.
25. Oferent musi udokumentować, iż posiada  potencjał wymagany do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia w zakresie i terminie określonym w opisie przedmiotu 
zamówienia  (dopuszcza się zatrudnienie podwykonawców):
- kadrowy
26. Wymagane uprawnienia:
- budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej



27. Termin realizacji zadania: 01.10.2016 r.
       28.  Warunki dodatkowe – bieżąca konsultacja z Zamawiającym istotnych

     Elementów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.


