
Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  budowy parkingu i  placu 
zabaw w Płocku na terenie zlokalizowanym pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska. Roboty 
budowlane  będą  polegały  między  innymi  na  budowie  parkingu  osiedlowego  wraz  ze 
zjazdami,  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  przyłączami,  oświetlenia  parkingu  i  placu 
zabaw,  usunięciu  kolizji  kabli  elektroenergetycznych  niskiego  i  średniego  napięcia  z 
projektowanym  zjazdem,  wycinką  i  przesadzeniem  naniesień  roślinnych  kolidujących  z 
budowanym  parkingiem  oraz  wykonaniem  nasadzeń  zastępczych  według  dokumentacji 
zieleni.    
Powyższe  roboty  zostaną  wykonane  na  podstawie  dokumentacji  technicznej  wykonanej 
przez  firmę:  BNS  s.c.  Pracowania  Architektoniczna  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz 
następujących decyzji:
-   nr 311/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku znak WRM-III.6740.223.2013.KP, (załącznik nr 1 
do opz),
-   nr 243/2016 z dnia 13 lipca 2016r roku znak WRM-IV.6740.246.2016.KP  (załącznik nr 2 
do opz).
-  decyzja na wycinkę i nasadzenia zastępcze - w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego.

I.  PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA.

1) podstawowy zakres przedmiotu zamówienia - „zakres I” obejmuje:

a)  budowę nawierzchni parkingu osiedlowego na 92 stanowiska postojowe wraz z wjazdami 
od strony zachodniej i wschodniej 
b)  budowę  sieci  kanalizacji  deszczowej  jako  odwodnienie  wód  opadowych  z  terenu 
parkingu,
c) budowę oświetlenia parkingu i  ogólnodostępnych placów zabaw oraz usunięcie  kolizji 
oświetlenia istniejącego, kabli nN, SN z wjazdem w ul. Piaska.

Uwaga: 
 słup  oświetlenia  zewnętrznego  przeznaczony  do  demontażu  o  nr  6/3  został 

zdemontowany przy realizacji nowego przedszkola na działce o nr ewid. 21/42. W 
związku  z  powyższym  nie  należy  uwzględniać  jego  demontażu  w  kosztach 
inwestycji,

 na terenie przeznaczonym na część parkowo - rekreacyjną nie wykonano demontażu 
przyłącza  elektroenergetycznego  z  uwagi  na  niewłaściwą  inwentaryzację  tego 
elementu przez projektanta – jest to linia zasilająca okoliczne budynki. W związku z 
powyższym właściciel  sieci  Energa Operator  S.A.  w miejscu obecnie  istniejącego 
starego złącza kablowego wykona nowe do końca lutego 2017r. Mając na uwadze 
powyższe  należy   uwzględnić  w  kosztach  inwestycji  i  robotach  budowlanych 
wykonanie ogrodzenia ze słupków stalowych zabetonowanych w ziemi i siatki jako 
ochrona urządzeń elektroenergetycznych przed ingerencją z zewnątrz. Ogrodzenie 
powinno mieć wysokość 2m ponad docelowy poziom gruntu i posiadać od strony 
drzwiczek ruchome przęsło z uszami na kłódkę (wraz z kłódką). Ogrodzenie należy 
wykonać w odległości 1m z każdej ze stron nowego złącza i trwale zabezpieczyć 
antykorozyjnie wraz z pomalowaniem farbą zewnętrzną na kolor czarny w przypadku 
wykonywania ogrodzenia własnym staraniem. Czynności tych nie należy wykonywać 
w przypadku  zastosowania ogrodzenia prefabrykowanego. Każde z ogrodzeń przed 
montażem  powinno  uzyskać  akceptację  ustanowionego  przez  Zamawiającego 
Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych co powinno być potwierdzone odpowiednim 
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wpisem do dziennika budowy.     
d) budowę części parkowo - rekreacyjnej w postaci dwóch ogrodzonych placów zabaw i 
przestrzeni parkowej z alejkami i urządzeniami do ćwiczeń, zagospodarowanej zielenią z 
uwzględnieniem poniższych zmian:

Uwaga: 
      (1)  należy uwzględnić w kosztach inwestycji demontaż istniejącego chodnika z płyt 
chodnikowych 50x50 wraz z krawężnikiem podbudową zlokalizowanego od strony nowo 
wybudowanego przedszkola na działce o nr ewid. 259, wyłącznie na odcinku gdzie według 
dokumentacji technicznej ma powstać nowy chodnik. Powierzchnia chodnika do demontażu 
wynosi około 170 m2.
   (2)  plac  zabaw  ogólnodostępny  dla  dzieci  młodszych  –  Zamawiający  zmienia 
zagospodarowanie tego placu poprzez rezygnację z urządzenia nr 5 (bujak sprężynowy 1-
osobowy niezabudowany od 2-5 lat), nr 1 (urządzenie wielofunkcyjne od 2-5 lat) i nr 4 
(bujak 1-osobowy zabudowany od 2-5 lat), przenosi urządzenie nr 3 (karuzela koszyczkowa 
o średnicy 120 cm) w miejsce urządzenia nr 5 i nr 1 z zachowaniem strefy bezpieczeństwa i 
kolorystyki nawierzchni poliuretanowej pod urządzeniem nr 3 oraz ogranicza powierzchnię 
poliuretanu do wykonania i co za tym idzie zmniejsza długość ogrodzenia przeznaczoną do 
zabudowania  na  tym  placu  zabaw.  W  związku  z  powyższym  nie  należy  w  ofercie 
uwzględniać wykonania nawierzchni poliuretanowej, podbudowy i ogrodzenia w części, z 
której  Zamawiający  rezygnuje,  należy  natomiast  uwzględnić  w  składanej  ofercie 
nawiezienie  na  ten  obszar  ziemi  urodzajnej  i  zasianie  trawy  z  uwzględnieniem rzędnej 
terenu  zielonego  sąsiadującego  z  placem  zabaw  dla  dzieci  młodszych  oraz  z 
uwzględnieniem niewielkiego spadku terenu od placu zabaw w kierunku terenu zielonego 
(uniemożliwienie  zalewania  placu  zabaw w przypadku  spływu  wody  z  terenu  zielonego 
podczas opadów deszczu) – załącznik 3a do opz,
   (3)  plac  zabaw  ogólnodostępny  dla  dzieci  starszych  -  Zamawiający  zmienia 
zagospodarowanie tego placu poprzez rezygnację z urządzenia nr 8 (huśtawka od 2-12 lat) 
nr 6 (ławka parkowa z oparciem – 2szt.)jak i rezygnuje z kolorowego koła i jego dalszej 
części  z  poliuretanu  wokół  zabawki  nr  11  oraz  ogranicza  powierzchnię  poliuretanu  do 
wykonania i co za tym idzie zmniejsza długość ogrodzenia przeznaczoną do zabudowania na 
tym placu zabaw. W związku z powyższym nie należy w ofercie uwzględniać wykonania 
nawierzchni  poliuretanowej,  podbudowy  i  ogrodzenia  w  części,  z  której  Zamawiający 
rezygnuje,  należy  natomiast  uwzględnić  w  składanej  ofercie  nawiezienie  na  ten  obszar 
ziemi urodzajnej i zasianie trawy z uwzględnieniem rzędnej terenu zielonego sąsiadującego 
z placem zabaw dla dzieci młodszych oraz z uwzględnieniem niewielkiego spadku terenu od 
placu  zabaw  w  kierunku  terenu  zielonego  (uniemożliwienie  zalewania  placu  zabaw  w 
przypadku spływu wody z terenu zielonego podczas opadów deszczu). Ponadto w składanej 
ofercie  należy  uwzględnić  przedłużenie  chodnika  od  strony  zachodniej  placu  zabaw  do 
miejsca zmniejszającego zakres robót z zachowaniem furtki wejściowej na plac zabaw – 
załącznik 3 b do opz,
    (4)   w związku ze zmianą zagospodarowania terenu opisaną w punkcie (2) i (3) Wykona
wca  uwzględni  w  składanej  ofercie  koszty  wykonania  dokumentacji  zamiennej  wraz  z 
uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę z organu administracji  architektoniczno-
budowlanej, 
e)  budowa sieci wodociągowej (hydranty ogrodowe wraz ze studnią wodomierzową),
f)   wycinkę oraz przesadzenie naniesień roślinnych kolidujących z inwestycją oraz
wykonanie nasadzeń roślinnych przewidzianych dokumentacją, 
g)  demontaż  podziemnej  infrastruktury  technicznej  oznaczonej  w  dokumentacji  do 
likwidacji. Wykonawca będzie informował właścicieli sieci o rozpoczęciu robót budowlanych 
i uzyska ich zgodę oraz ustali (jeżeli będzie to konieczne) terminy demontażu podziemnej 
infrastruktury technicznej a także będzie ją demontował pod ich nadzorem,
h) wykonawca uwzględni w kosztach wykonanie dokumentacji stałej i czasowej organizacji 
ruchu  oraz  koszty  jej  wykonania  w  terenie  (czasowa  organizacja  ruchu  –  w  razie 
konieczności). 
Wszystkie  roboty  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji 
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Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

W  koszcie  inwestycji  należy  przewidzieć  możliwość  wystąpienia  konieczności  usunięcia 
małych fragmentów betonowego kanału cieplnego wraz z rurami preizolowanymi, które nie 
zostały usunięte w trakcie rozbiórki starego przedszkola z uwagi na istniejący drzewostan. 
Załączniki do opz :
-     załącznik nr 3 do opz  -  orientacyjna lokalizacja robót budowlanych
-     załącznik nr 3a do opz -  zmiany w zagospodarowaniu terenu na placu zabaw dla dzieci
młodszych,
-    załącznik nr 3b do opz. -  zmiany w zagospodarowaniu terenu na placu zabaw dla dzieci
starszych,
-    załącznik nr 4 do opz. – inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego, sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej nowo wybudowanego przedszkola na działce o nr ewid. 
21/42,
-    załącznik nr 5 do opz. - inwentaryzacja powykonawcza po wykonaniu rozbiórki
przedszkola,
-    załącznik nr 6 do opz. - lokalizacja niezdemontowanego przyłącza  elektroenerge- 
tycznego,

lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:

2) „zakres II”  obejmuje: zakres I + opcja. 
Opcja polega na wykonaniu:
1. placu zabaw dla małych dzieci
- montaż zabawek o numerach nr 1 (urządzenie wielofunkcyjne od 2-5 lat), nr 3 (karuzela 
koszyczkowa o średnicy 120 cm), nr 4 (bujak 1-osobowy zabudowany od 2-5 lat), nr 5 
(bujak sprężynowy 1-osobowy niezabudowany od 2-5 lat),
-  montaż  nawierzchni  poliuretanowej  wraz  z  krawężnikami  (powierzchnia  i  krawężniki 
których nie obejmuje zakres I - według dokumentacji) ),
- montaż ogrodzenia (ogrodzenie, którego nie obejmuje zakres I – według dokumentacji),
2. placu zabaw dla dużych dzieci:
-  montaż zabawki o numerze 8 (huśtawka od 2-12 lat)
-  montaż  nawierzchni  poliuretanowej  wraz  z  krawężnikami  (powierzchnia  i  krawężniki 
których nie obejmuje zakres I - według dokumentacji),
- montaż ogrodzenia (ogrodzenie, którego nie obejmuje zakres I - według dokumentacji),
- montaż ławek o nr 6 – 2 szt.
- wykonanie kolorowego koła i jego dalszej części z poliuretanu wokół zabawki nr 11 (bujak 
wieloosobowy), 
- skrócenie chodnika do wymiarów według dokumentacji

Reasumując zakres II obejmuje wykonanie całego zakresu robót zgodnie z opracowaną 
dokumentacją.

UWAGA: realizacja przedmiotu zamówienia według zakresu I lub zakresu II jest 
uzależniona od środków finansowych jakie Zamawiający będzie mógł przeznaczyć 
docelowo na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

1. Inwestycję należy zrealizować według opisów technicznych zawartych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
opisu przedmiotu zamówienia załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków 
zamówienia.

2. Roboty  budowlane  prowadzić  należy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa 
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polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.    
3. Zakres rzeczowy obejmuje  wykonanie między innymi następujących robót:
a)  wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie, 
zabezpieczenie i oznakowanie,
b)   wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej,
c)  wyznaczenie dróg transportu wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku, miejsc 
składowania  materiałów,  stacjonowania  sprzętu  oraz  lokalizacji  obiektu  administracji 
budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
d) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
środkami transportu Wykonawcy,
f)  usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
g)  uporządkowanie  terenu  z  usunięciem zabezpieczeń  i  oznakowań  wprowadzonych  na 
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu 
zniszczonych w czasie prac budowlanych,
h)   porządkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac,
i)    przedstawienie wykonanych elementów do odbioru cząstkowego a po ich pozytywnym
odebraniu zabezpieczenia wykonanych elementów robót przed szkodliwym wpływem
kolejnych robót,
j)    zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem osób nieupoważnionych oraz
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,
k)   teren prowadzenia prac - strefę niebezpieczną należy ogrodzić lub w inny sposób
uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie należy wykonać w taki sposób
żeby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu robót nie jest możliwe, na-
leży oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych,
l) montaż  wszystkich  materiałów,  urządzeń  i  obiektów  małej  architektury  będących 
przedmiotem  zamówienia  fabrycznie  nowych,  nie  dopuszcza  się  stosowania  urządzeń 
używanych,
k) montaż tablicy informacyjnej (wzór tablicy informacyjnej – załącznik nr 8 do opz) ,
l)  zabezpieczenie  pni  oraz  stref  korzeniowych  drzew  przeznaczonych  do  przesadzenia 
i znajdujących się w strefie robót, 
ł) wykonanie robót związanych z budową parkingu wraz ze zjazdami,
m) wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej,
n)  wykonanie  robót  związanych z  budową oświetlenia  terenu  wraz  z  usunięciem kolizji 
elektroenergetycznych,
o)  wykonanie  robót  związanych  z  budową części  parkowo  –  rekreacyjnej  wraz  z  małą 
architekturą,
p)  wykonanie  robót  związanych  z  kompleksowym  zagospodarowaniem  terenu  zielenią 
(wycinka, przesadzenia, nasadzenia, posianie trawy). 
4. inne roboty uzupełniające,
5.wykonanie robót pomocniczych, w tym:

− poniesienie  kosztów  związanych  z  oznakowaniem  terenu  budowy  zgodnym  z 
przepisami, 

− wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja,
− przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z 

prowadzonymi robotami, 
-  nieodpłatne  przeglądy  i  usuwanie  uszkodzeń  wynikających  z  wad  produkcyjnych  i 
montażowych lub zastosowania wadliwych materiałów w okresie gwarancji i rękojmi,
-  poniesienie kosztów związanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym
z przepisami, 
-  wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja,
-  wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji, 
potwierdzających jakość wykonanych robót,
-   przejęcie  na  siebie  odpowiedzialności  za  szkody  wobec  osób  trzecich  w  związku  z 
prowadzonymi robotami,
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6. bieżąca pełna obsługa geodezyjna, w tym:
-   prace przygotowawcze, pomiary uzupełniające konieczne do realizacji zadania, domiary  
    sytuacyjne, uściślenie rzędnych wysokościowych itd.,
-   prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.
-   geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów inwestycji, 
-   przekazanie zamawiającemu kopii mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
    powykonawczej w wersji papierowej – 2 kpl. i elektronicznej – 2kpl.  
7.Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ 
przez Zamawiającego. 
8.  W ramach zadania  Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, 
niezbędnych do wykonania robót określonych w umowie, w tym do : 

a) wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja 
demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym 
urządzeń 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  nie  kolidujący  z  funkcjonowaniem  terenów 
sąsiadujących  z  inwestycją  –  przez  cały  czas  realizacji  inwestycji  właściwe 
oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji  zawarty jest w dokumentacjach 
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i  odbioru robót załączonych do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

III.  LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Lachmana i Piaska, w obrębie ewidencyjnym nr 
9 w Płocku na działkach o nr ewid 259 (teren parkingu i placu zabaw), 256/17, 263/14, 
263/15. W roku 2016 wykonano rozbiórkę starego budynku Miejskiego Przedszkola nr 5. 
Przyłącze  elektroenergetyczne  zostanie  przebudowane  przez  jego  właściciela  tj.  Energa 
Operator S.A. Planowany termin przebudowy to I kwartał 2017r. 

IV. WYTYCZNE OGÓLNE.

1.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.  Kosztorys  winien  być  zgodny  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym.
2.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą 
kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych 
pozycji.  Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania 
powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy). 
3.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  prac 
towarzyszących  (usługi  geodezyjne,  inwentaryzacja  powykonawcza,  itp.).  Koszty  usług 
geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesień wykonanych 
robót na mapę z wykonaniem jej w formie elektronicznej w systemie eDIOM, zgodnie z 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku  "W sprawie 
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wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i 
remontu dróg" i zarządzenia nr 1867/2012  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.07.2012 
roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011 
roku)  oraz  badania  stopnia  zagęszczenia  winny  obciążać  koszty  pośrednie  Wykonawcy 
robót. 
4.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany 
przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazane projekty techniczne, specyfikacje 
techniczne, SIWZ oraz zalecaną wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar 
robót według 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, specyfikacje techniczne oraz opis 
przedmiotu zamówienia.
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  budowlano-montażowe 
zawarte  w  niniejszym  zamówieniu,  jak  również  opłaty  wszystkich  świadczeń  na  rzecz 
usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i utylizację ewentualnych materiałów 
z  rozbiórek,  ewentualne koszty  pompowania  wody z  wykopów,  wszelkie  koszty  opłat  u 
gestorów sieci  itp.),  koszt  ubezpieczenia,  należne  podatki  oraz  elementy  niezbędne  do 
wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.
Gospodarka  materiałami  rozbiórkowymi  pochodzącymi  z  inwestycji  prowadzonych  przez 
Gminę – Miasto Płock została określona w Zarządzeniu nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia 22.06 2011r.
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.
8.Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych) 
w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia  tzn. z kosztami zakupu 
(czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie 
ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich 
zakupu.
9.W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy 
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
10.Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy opracowane przez jednostkę 
projektowania  przedmiary  robót,  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one  jedynie 
podstawę informacyjną,  a  nie  są  obligatoryjne dla  Wykonawcy  ani  w zakresie 
przyjętych  tam  podstaw  wycen,  ani  ilości  wykazanych  robót i  mają   być 
traktowane jako pomocnicze.
11.  Oferowana  przez  Wykonawcę  kwota  na  zrealizowanie  robót  budowlanych  będących 
przedmiotem  niniejszego  postępowania  przetargowego  obejmuje  prowadzenie  robót 
odwodnieniowych  związanych  z  pompowaniem  wody  gruntowej  z  wykopu,  których 
wykonanie mogłoby okazać się konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

V. Termin realizacji całości zadania :
1. zakres I – 30 sierpnia 2017 r.

lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
2. zakres II  - 30 sierpnia 2017 r.

VI. Podatek VAT 23%.

VII. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Andrzej Księżycki 
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