
Dział II SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  remontowych  branży  sanitarnej  pod
nazwą: „Remont wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 37 w
Płocku”.

1.  Zakres przedmiotu zamówienia: 

1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego:

- demontaż istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego,

-  Wentylacja  kuchni  oraz  pomieszczeń  zaplecza  kuchennego  realizowana  będzie  przez  centralę
nawiewno-wywiewną  stojącą  z  odzyskiem  ciepła  za  pomocą  wymiennika  krzyżowego.  Powietrze
zewnętrzne będzie dogrzewane za pomocą nagrzewnicy wodnej, która zasilana będzie z istniejących
przewodów prowadzonych pod stropem wentylatorowni.

-  Powietrze  znad  pieca  konwekcyjno-  parowego  usuwane  będzie  przez  okap  o  wymiarach
900x1200x420 mm z wbudowanym wentylatorem o wydajności max 1650 m3/h i łapaczami tłuszczu.
Powietrze  usuwane  okapem  będzie  kierowane  bezpośrednio  na  zewnątrz  budynku  za  pomocą
wyrzutni ściennej projektowanej na wschodniej ścianie bloku żywieniowego.

- Powietrze znad dwóch taboretów gazowych będzie usuwane przez okap przyścienny (Ok2) skośny o
wymiarach  1400x900x425mm,  oraz  przez  (Ok3)  o  wymiarach  1000x900x425mm  wyposażone  w
łapacze tłuszczu.  Usuwane powietrze kierowane będzie przewodami do nowo budowanego kanału
wentylacji mechanicznej.

-  Powietrze  znad  dwóch  kuchni  gazowych  czteropalnikowych  z  piekarnikiem  usuwane  będzie  za
pomocą  okapu  przyściennego  (Ok4)  o  wymiarach  2900x1200x425  mm  wyposażonym  w  łapacze
tłuszczu. Usuwane powietrze kierowane będzie przewodami do nowo budowanego kanału wentylacji
mechanicznej.

- Powietrze znad patelni uchylnej usuwane będzie istniejącym okapem i kierowane będzie na zewnątrz
obiektu poprzez wyrzutnię ścienną na wschodniej ścianie bloku żywieniowego.

-  Wentylacja pomieszczenia szatni  pracowników odbywać się będzie poprzez istniejącą wentylacje
grawitacyjną wspomaganą projektowaną obrotowa nasadą kominową DN 150.

1.2. Instalacja elektryczna:

- Wykonać połączenia ekwipotencjalne i wyrównawcze : centrali, kanałów wentylacyjnych i okapów –
połączyć z Główną Szyną Wyrównawczą w Rozdzielni Głównej.

1.3. Towarzyszące roboty budowlane:
    

    - naprawa tynków po przebiciach i rozkuciach,
    - doprowadzenie uszkodzonych tynków po  zdemontowanej instalacji 
      do stanu pierwotnego 



2. Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót:

- Termin realizacji 12.06.2017-18.08.2017, do czasu rozpoczęcia wakacji użytkownik
  udostępni część pomieszczeń aby można rozpocząć roboty demontażowe, wydzielony  
obszar w którym będą  prowadzone prace należy wygrodzić i zabezpieczyć przed   
przedostawaniem  się kurzu,

- wszystkie roboty wymagające wyłączenia napięcia w szkole do czasu rozpoczęcia
  wakacji wykonywać w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola,
- w razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegających remontowi czy wymianie
  należy je odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego,
- Złom z demontażu wentylacji ze składować w miejsce podane przez użytkownika na terenie obiektu,
pozostałe elementy tj gruz budowlany wełna mineralna itp. wywieść i zutylizować. 

  
Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji remontu instalacji wentylacji mechanicznej,
zawarty jest w dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, załączonych do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla osób
korzystających z terenu przedszkola, wygrodzenia terenu robót, ochroną mienia znajdującego się 
na terenie budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót.

                                                              
2.  Wykonawca ustali z użytkownikiem sposób rozliczenia za zużyte media.

3.  Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą wraz z certyfikatami, 
     aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności na materiały,  
     zabudowane podczas wymiany instalacji, badania wydajności wentylacji w 2    
     jednobrzmiących egzemplarzach wraz z pisemnym powiadomieniem o zakończeniu robót. 
     Brak dokumentacji powykonawczej będzie skutkowało nie przystąpieniem inwestora
     do czynności odbiorowych.

4.  Ponieważ prace mogą być prowadzone podczas odbywających się zajęć 
     przedszkolnych, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu 
     prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi 
     czynnościami.
     Kolejność wykonywania robót  oraz ich organizację, wykonawca
     jest zobowiązany uzgodnić z dyrektorem przedszkola.

5.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
     z opracowanym PBW, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją wykonania i  
     odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, 
     przepisami zawartymi  w Polskich Normach i w Prawie  Budowlanym.

6.  Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów
     jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących
     przepisach prawa oraz odpowiednich norm. 

7.  Ujęte w projekcie wykonawczym nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych 
     urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe 
     określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, 
     aparatury i materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one 
     dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 
     budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004r 
     o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) oraz spełniają parametry techniczne 
     określone w dokumentacji.



    8. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia
     oraz nadsyłania pytań do zamawiającego na temat zakresu oraz technologii
     wykonywania robót, oferent dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia 
     przyszłych prac w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji    
     przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne   
     do sporządzenia prawidłowej wyceny robót.   

   9. Całość robót  należy  wykonać  zgodnie z projektem, opisem przedmiotu zamówienia,
     obowiązującymi przepisami oraz „Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
     Robót Budowlanych.” 

  10. Za wszystkie wynikłe w trakcie remontu szkody odpowiada wykonawca. 
     Obowiązek odpowiedzialności wykonawcy kończy się z chwilą podpisania 
     protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 

  11. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
      lub zabrudzeniem mebli i wyposażenia pomieszczeń (w tym podłogi, okna),
      a także codzienne posprzątanie zanieczyszczeń wywołanych robotami (kurz,
      plamy itp.) w miejscach wykonywania robót.

  12. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest do
     przywrócenia porządku  i czystości na terenie objętym robotami.

    13. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji i inne, 
     należy wywieźć i utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. 

     14. Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać zgodnie z obecnymi
     przepisami aktualne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania  w  
     budownictwie – świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje  zgodności  
     potwierdzające jakość  zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek  
     odbioru robót). Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako 
     wzorcowe. Można zastosować produkty innych firm, pod warunkiem, że ich parametry  
     techniczne nie są gorsze od parametrów materiałów podanych w opisie i projekcie.  
     Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku  
     jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. 

       
     15. Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiałów, jest zobowiązany przedstawić do

akceptacji Zamawiającemu wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobata techniczna, deklaracje,  
certyfikaty, karty katalogowe, parametry techniczne itp.

     16. Wykonawca w terminie 21 dni po podpisaniu umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia  
 jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne ,  
 kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.

     17. Kierownik budowy jest zobowiązany co najmniej 2 razy w tygodniu przebywać na budowie w   
 terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.     

                        
         18. Nie przewiduje się zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Jest to przedszkole i nie ma

  możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia roku szkolnego 

19. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
    - przekazanie placu budowy nastąpi do 12.06.2017 roku
    - rozpoczęcie robót budowlanych – nie wcześniej niż w dniu 12.06.2017 r.
    - zakończenie robót -  do 18.08.2017 roku 



20. Wynagrodzenie:
    - obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
 
21. Płatność w dwóch ratach

     - I rata – po wykonaniu 50% zakresu przedmiotu umowy

- II rata – po bezusterkowym odbiorze końcowym zadania

22. Termin realizacji faktur:
    - 30 dnia licząc od daty wpływu faktury do zamawiającego.
      Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
      Fakturę wykonawca wystawia na: Gmina Miasto Płock 09 – 400 Płock, 
      pl. Stary Rynek 1


