
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia  - realizacja zadania pod nazwą:

MODERNIZACJA BUDYNKU  BIBLIOTEKI DLA  DZIECI  IM.WANDY CHOTOMSKIEJ 

PRZY ULICY  HENRYKA SIENKIEWICZA 2 W PŁOCKU  - II ETAP

obejmująca wykonanie robót budowlanych  w zakresie remontu elementów zewnętrznych,

łazienki oraz pomieszczeń piwnic    

1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie II etapu robót obejmujących modernizację budynku

biblioteki dla dzieci im.Wandy Chotomskiej położonego w Płocku przy ul.Henryka Sienkiewicza 2,

na  działce  nr  ewid.  gruntu  863.  Budynek  znajduje  się  w  strefie  objętej  ochroną  Miejskiego

Konserwatora Zabytków. 

Zakres modernizacji II etapu zadania przewidziany  do realizacji w 2017 roku obejmuje:

prace na zewnątrz budynku   biblioteki  :  

1.remont  elementów  zewnętrznych,  w  tym:  nawierzchni  przy  budynku,  schodów  wejścia
głównego do budynku oraz  schodów zejściowych do pomieszczeń piwnicznych, renowację
bramy wjazdowej  i furtki wraz z remontem  murków przy bramie i furtce
2.izolację  pionową  ścian  fundamentowych  budynku  na  odcinku  wzdłuż  pomieszczeń
piwnicznych

prace wewnątrz budynku   biblioteki:  
2.remont łazienki na parterze budynku 
3.remont pomieszczeń piwnicznych  

Prace  przewidziane do  wykonania  w  zakresie  remontu  elementów  zewnętrznych  objęte są

dokumentacją techniczną pt.:"Projekt docieplenia budynku i remontu elementów zewnętrznych"

opracowaną w czerwcu 2016 roku.  Z zakresu objętego tą dokumentacją  wykonano w 2016 roku

część robót, jako I etap modernizacji budynku biblioteki. Zrealizowane prace objęły: docieplenie

budynku,  wymianę opaski, ułożenie chodnika pod gablotą informacyjną, remont podjazdu dla

osób  niepełnosprawnych,  wymianę  daszka  na  elewacji  frontowej  i drzwi  zewnętrznych  przy

głównym  wejściu  do  budynku  oraz remont  elementów  na  dachu.  Powyższą  dokumentację

załącza  się  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia,  dla zrealizowania  pozostałego

zakresu zaprojektowanych robót modernizacyjnych.  Prace należy wykonać zgodnie z przyjętymi

rozwiązaniami podanymi w opisie technicznym oraz części rysunkowej tej  dokumentacji  oraz

rozwiązaniami zamiennymi dotyczącymi remontu nawierzchni.

Prace  remontowe  przewidziane  do  wykonania  wewnątrz  budynku  zawarte  w  OPZ  tj. remont

łazienki  oraz  dwóch  pomieszczeń  piwnicznych  zostały  określone  w  oparciu  o  wytyczne

przekazane przez Użytkownika obiektu.

2.  S  zczegółowy z  akres   robót objętych dokumentacją techniczną     

2.1.REMONT ELEMENTÓW ZEWĘTRZNYCH

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, zakres robót pozostających do wykonania
w II etapie zadania jest następujący:
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1)izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku:  rozebranie opaski  z  polbruku  grub.6 cm
wraz z obrzeżem na ławie betonowej, odkopanie, oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ścian,
montaż izolacji z materiału Aquafin 2k, montaż polistyrenu ekstrudowanego gr.5 cm, montaż folii
kubełkowej  (wymagane  parametry  techniczne  materiałów  zostały  podane  w  projekcie
wykonawczym),  ponowne  ułożenie  opaski  z  polbruku  grub.6  cm  wraz  z  obrzeżem  na  ławie
betonowej  z  zachowaniem  wymaganego  spadku,  założenie  listwy  wykończeniowej  na  styku
opaska-ściana budynku, 

2)remont schodów wejścia głównego do budynku biblioteki obejmujący skucie starych płytek,
demontaż  barierki,  rozbiórkę starych  i  wylanie nowych  stopni  schodowych  (zmiana kształtu
schodów i dostosowanie  stopni  do  wymogów  zgodnie  z  warunkami  technicznymi),  ułożenie
nowych płytek antypoślizgowych mrozodpornych R11 o wym.30cm x 30cm, wykonanie i montaż
nowej  barierki  malowanej  proszkowo w kolorze  grafitowym,  ułożenie  tynku  mozaikowego na
elementach  pionowych  schodów  i  kwietnikach  betonowych,  założenie  obróbek  blacharskich
osłaniających poziome powierzchnie na elementach schodów,

3)remont  schodów  zejściowych  do  pomieszczeń  piwnicznych  obejmujący  oczyszczenie  i
przygotowanie  powierzchni, ułożenie  płytek  antypoślizgowych  mrozoodpornych  R11  o  wym.
30cm x 30cm oraz położenie tynku mozaikowego na elementach pionowych schodów,

4)remont  pomieszczeń piwnic  obejmujący malowanie  tych pomieszczeń oraz  wymianę 2  szt.
drzwi stalowych 

5)remont nawierzchni przy budynku obejmujący rozbiórkę starej nawierzchni z  kostki  polbruk,
wykonanie  podbudowy  o grub.15  cm z  tłucznia  betonowego  i  ułożenie  nowej  nawierzchni  z
kostki  polbruk  grub.  8  cm w kolorze  szarym  na podsypce piaskowej  oraz  wykonanie studni
chłonnej  w pobliżu bramy wjazdowej, 

6)renowacja  bramy  wjazdowej  i  furtki  obejmująca  oczyszczenie  elementów,  zabezpieczenie
antykorozyjne i malowanie nawierzchniowe,

7)remont  murków  przy  bramie  i  furtce  obejmujący  naprawę  powierzchni  i  ułożenie  tynku
mozaikowego, zamontowanie obróbek blacharskich na płaszczyznach poziomych murków,

8)ustawienie pergoli z drewna na pnącza,

9)dostawa i montaż gabloty informacyjnej  zewnętrznej, z bezpieczną, odporną na zarysowania
hartowaną  szybą,  wewnętrzna  powierzchnia  biała  przystosowana  do  używania  magnesów  i
pisania flamastrami

10)dostawa i ułożenie wycieraczki do obuwia. 

3  .  S  zczegółowy z  akres   robót   nie   objęty dokumentacją techniczną     

3  .  1.     REMONT    ŁAZIENKI  

Łazienka o pow. 4,02 m² przeznaczona  do remontu usytuowana jest na parterze, przy wejściu  do
budynku  biblioteki.  Jest  to  łazienka,  z  której  korzystać  będą  osoby  niepełnosprawne
przybywające do biblioteki, a także personel tej placówki. 
Zakres prac remontowych przewidzianych do wykonania  określony został w oparciu o wymogi
przekazane przez Użytkownika i obejmuje:

1)rozbiórkę istniejącego brodzika, demontaż grzejnika  panelowego o wym.50 x 40 cm i rur c.o.
oraz armatury: umywalki z baterią  oraz sedesu ze spłuczką i uchwytami 

2)przebudowę instalacji  wod-kan  do  podłączenia  nowych  urządzeń  sanitarnych  wraz  z
wykonaniem dodatkowego ujęcia wody zimnej  dla sprzątaczek

3)zainstalowanie kratki ściekowej w posadzce w  miejscu odpływu od zdemontowanego brodzika

4)wyprowadzenie  zaworu  odcinającego  wodę  dla  budynku  do  jego  wnętrza,  obecnie  zawór

2



odcinający wodę znajduje się w piwnicy pod remontowaną łazienką i trzeba go wyprowadzić do
tej łazienki 

5)przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej (wg szczegółowego opisu podanego niżej)

6)skucie istniejącej terakoty,  wyrównanie podłoża i ułożenie nowej  terakoty o wym. 40 cm x 40
cm  ze  spadkami  w  kierunku  kratki  ściekowej  (kolor  terakoty  z  akcentem  turkusowym),  z
przesunięciem ze wstawkami dekorów o wym. 5 cmx 5 cm w kolorze turkusowym

7)wykonanie nowego parapetu okiennego z konglomeratu w kolorze stalowym/szarym

8)skucie  istniejących  płytek  ze  ścian  i  ościeży  okna,  wyrównanie  podłoża  i  ułożenie  płytek
ceramicznych do wysokości 260 cm od poziomu podłogi oraz fototapety na ścianach łazienki w
następujący sposób:
-fototapeta ALARTE  KOTEK o wym. 70 cm x 150 cm, od poziomu podłogi do wys. 50 cm glazura
Mural Artens i nad nią fototapeta jw., i powyżej nad fototapetą  glazura Mural Artens 
-glazura na ścianę z grzejnikiem - cement ceramika PILCH
-glazura Mural Artens na pozostałe ściany oraz ościeża okna 
przy układaniu glazury należy zastosować narożnikowe listwy wykańczające

9)wykończenie ścian ponad glazurą oraz sufitu:
-wyrównanie powierzchni ścian po skutej glazurze, położenie gładzi 
-zmycie starej farby z sufitu i wyrównanie powierzchni 
-dwukrotne pomalowanie ścian i sufitu farbą o wysokiej dyfuzyjności w kolorze białym

10)oczyszczenie i dwukrotne pomalowanie ościeżnicy drzwiowej farbą ftalową w kolorze białym 

11)wykonanie  zabudowy z  blatu,  którego  jedna  część  przeznaczona  jest  pod  zamontowanie
umywalki, a druga część ma służyć jako przewijak dla dzieci 
kształt blatu  -  wg szkicu  załączonego do OPZ, podstawa blatu - trzy wsporniki wymurowane z
bloczka  gr.  8 cm  i  obłożone glazurą w kolorze ścian tj.  Mural  Artens (na narożnikach należy
zastosować  listwy  wykańczające),  blat  wykonać  z  wodoodpornej  płyty  paździerzowej  i
konglomeratu w kolorze zbliżonym do koloru glazury

12)dostawa i zamontowanie lustra o wym. szer. 60 cm x wys.100-110 cm w glazurze 
 
13)zamontowanie  istniejącej  suszarki  elektrycznej  do  rąk  w  nowym  miejscu  przy  umywalce
(obecnie suszarka zamocowana jest na przeciwległej ścianie aniżeli istniejąca umywalka) 

14)dostawa i montaż grzejnika łazienkowego rurkowego Jarmo 50/120 opal 
o wym. wys.1200 x szer.496 x  gł.40 mm w kolorze srebrnym/stalowym
wraz z doprowadzeniem rur dla podłączenia grzejnika 

15)dostawa i montaż nowej armatury, jak niżej:
-umywalka nadblatowa Sycylia szer. 60cm, kolor turkus, powłoka antybakteryjna 
materiał konglomerat , z baterią z wężem
-miska  sedesowa  WC  stojąca  dla  osób  niepełnosprawnych,  70  cm,  jedna  poręcz  uchylna
podłogowa i jedna poręcz uchylna mocowana do ściany

16)dostawa i montaż szafki łazienkowej  o wym. 40 cm x 40 cm x 200 cm  zamykanej na klucz,
przeznaczonej na akcesoria porządkowe - mop, wiadro

Szczegółowy zakres robót branży elektrycznej w łazience
W zakresie  remontu  łazienki  należy przebudować instalację  elektryczną,  zgodnie  ze  szkicem

załączonym do OPZ,  niezależnie  jednak należy uzgodnić lokalizację osprzętu z użytkownikiem.

W zakresie przebudowy instalacji należy:

-  wyprowadzić z  rozdzielnicy elektrycznej w korytarzu obwód przewodem YDYp 3x2,5mm² do

suszarki z gniazdem p/t IP 44 230V/16A

- istniejący obwód do suszarki przenieść do zasilania gniazda 230V dla potrzeb własnych. Jeżeli

odcinek przewodu będzie za krótki,  należy ułożyć nowy obwód przewodem YDYp 3x2,5mm² z
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rozdzielnicy w korytarzu. Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem RCD i nadmiarowo-prądowym.

W korytarzu przewody układać w korytku elektroinstalacyjnym. 

- zainstalować nowy osprzęt elektryczny

-zainstalować  system  instalacji  przyzywowej,  ustalić  z  użytkownikiem  gdzie  będzie

sygnalizowane przywołanie

- wykonać pomiary ochronne przebudowanej instalacji elektrycznej

- wykonać próby funkcjonalne działania systemu przywołania (protokół)

- przedstawić oświadczenie osoby wykonującej przebudowę instalacji elektrycznej.

2.  3  .   REMONT  POMIESZCZEŃ    PIWNIC ORAZ  ZEJŚCIA      DO PIWNIC  

W piwnicy budynku usytuowane są dwa pomieszczenia z oddzielnymi wejściami: 

-pomieszczenie  użytkowane  dawniej  jako  kotłownia,  w  którym  znajduje  się  piec  DCG-2
częściowo zdemontowany, odcięty od instalacji, ruraż instalacji pozostaje na ścianach,

-pomieszczenie użytkowane dawniej jako magazyn oleju, w którym znajduje się  zbiornik na olej
wykonany z blachy stalowej o grub. ok.5 mm i wymiarach 2500x1300x1300 mm. 

Ponieważ budynek został podłączony do miejskiej sieci cieplnej, zgodnie z decyzją Użytkownika
urządzenia znajdujące się w piwnicach mają zostać usunięte w ramach planowanego remontu
pomieszczeń.

Zakres robót ob  jętych remontem pomieszczeń piwnic oraz zejścia   do piwnic  :  

1)usunięcie urządzeń pozostających w pomieszczeniach piwnic wraz z ich wywozem i utylizacją,
w tym:

• z dawnej kotłowni – usunięcie i utylizacja pieca  DCG-2  oraz orurowania ze ścian
• z dawnego magazynu oleju – zbiornik na olej wykonany z blachy stalowej o grub. ok.5 mm

i wymiarach 2500x1300x1300 mm  oraz rur wyprowadzonych przez ścianę zewnętrzną,
zbiornik nie jest użytkowany od ok.5 lat 

Warunki i wymogi dotyczące usunięcia zbiornika olejowego:

-)wyburzenie wewnętrznej ścianki działowej wykonanej z cegły gr.12 cm, 

-)na etapie przygotowania oferty cenowej Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia  sposobu
umożliwiającego usunięcie zbiornika oleju z obiektu.
Wykonawca  powinien przewidzieć  wszelkie  koszty  związane  z  usunięciem  zbiornika  np.
konieczność poszerzenia otworu drzwi zewnętrznych wraz z kosztami przywrócenia ich do stanu
pierwotnego  i  naprawą elewacji,  która  została  docieplona  w  2016  roku,  jak  również  naprawę
ściany zewnętrznej i elewacji w miejscu po zdemontowanych rurach olejowych,

-)z  uwagi  na  możliwe  do  wystąpienia  opary  i  pozostałości  oleju  opałowego  w  zbiorniku
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przepisów szczegółowych określających sposób
likwidacji urządzeń stwarzających zagrożenie pożarowe 

-)Wykonawca winien zapoznać się i przestrzegać wytyczne zawarte w rozporządzeniu ministra
spraw  wewnętrznych  i  administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  roku  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

-)Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacyjnych zawartych w instrukcji
przedstawionej  przez  Użytkownika  przed  rozpoczęciem  robót,  dotyczącej  zasad  i  sposobu
zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym przewidywanych do realizacji,
dot. usunięcia urządzeń z pomieszczeń piwnicznych 

-)przed  przystąpieniem  do  realizacji  prac niebezpiecznych  pod  względem  pożarowym
obejmujących usunięcie zbiornika Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającemu
i Użytkownikowi, przedstawiony w formie opracowania  wykonawczego, sposób zorganizowania i
wykonania tych prac
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-)Wykonawca  powinien  przedstawić  Zamawiającemu  dokumenty  zaświadczające,  że  zbiornik
olejowy został  zdemontowany przez osoby/jednostkę uprawnioną do prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym i  posiadającą zatwierdzony plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz  zutylizowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  czasu  usunięcia  zbiornika
olejowego z pomieszczenia piwnicznego należy wszelkie prace budowlane prowadzić tak jak w
strefie zagrożenia wybuchem.

2)skucie posadzki w obydwu pomieszczeniach piwnicznych (szlichta betonowa grub. 5 cm) oraz
wierzchnich warstw fundamentów wystających ponad posadzkę, rozbiórka ścian i płyty kanału w
magazynie oleju,  rozbiórka warstwy podbudowy z gruzobetonu grub.10 cm,  wybranie warstwy
gruntu rodzimego grub. 30 cm i zastąpienie piaskiem ubijanym warstwami 

3)wykonanie  nowych warstw  podłogi  na  gruncie:  wylanie  warstwy podbudowy z  betonu B20
grub.  12 cm  na  podkładzie  ubitego  piasku,  ułożenie  izolacji  przeciwwilgociowej  2xpapa  n/l,
ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu twardego grub. 10 cm, na tym folia budowlana
i wylewka betonowa grub. 4 cm, ułożenie płytek gresowych jak na zejściu do piwnicy

4)wymiana 2 szt. drzwi stalowych wraz z ościeżnicami (jak zawiera dokumentacja techniczna),
drzwi stalowe ocieplone malowane w kolorze grafitowym, z naprawą ościeży i elewacji   do stanu
pierwotnego 

4)oczyszczenie i naprawa powierzchni ścian i sufitów pomieszczeń, uzupełnienie ubytków tynku,
przetarcie powierzchni i dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną w kolorze białym lub jasno-
szarym 

5)wykonanie  balustrady  na  murkach  przy  schodach  oraz  furtki  przy  zejściu  do  piwnic  –
balustradę i furtkę wykonać w sposób analogiczny jak zaprojektowana balustrada przy schodach
wejścia głównego do budynku  - w kolorze grafitowym, malowana proszkowo.

UWAGA   -   w zakresie doboru materiałów budowlanych  

W  dokumentacji  technicznej  oraz  OPZ  zawarte  zostały  nazwy  niektórych  materiałów

budowlanych,  które  Projektant  i  Zamawiajacy  podał  jako  marki  referencyjne.  Zamawiający

dopuszcza zastosowanie materiałów  zamiennych o równoważnych parametrach technicznych,

po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiającego oraz Użytkownika. Zaproponowany

przez  wykonawcę  równoważnik  wraz  z  podaniem  wszystkich  wymaganych  parametrów

technicznych umożliwiających jego zweryfikowanie z wymogami określonymi w projekcie, musi

być zgłoszony do Zamawiającego w formie pisemnej. 

Uwarunkowania realizacji robót   objętych przedmiotem zamówienia     

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac remontowych, ponieważ do

należytej wyceny zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest ustalenie przez

wykonawcę m.in. sposobu organizacji prac, dostarczenia materiałów, specjalistycznego sprzętu,

co ma wpływ na koszty realizacji zadania. Koszty jakie wykonawca poniesie w ramach organizacji

robót  powinny być uwzględnione w kosztach pośrednich.

Biblioteka dla dzieci prowadzi całoroczne zajęcia pozaszkolne. Realizacja robót ma odbywać się

przy czynnej placówce i dlatego Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania szczególnych

względów  bezpieczeństwa  i  zorganizowania  prac  w  sposób  nie  powodujący  zbyt  dużych

utrudnień  w  pracy  biblioteki. Po  zawarciu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do

przekazania  harmonogramu  realizacji  robót,  który  musi być  opracowany  z  uwzględnieniem

kumulacji prac w lipcu 2017 roku i zrealizowania w tym miesiącu robót powodujących największe

utrudnienia,  obejmujących  izolację  fundamentów,  remont  schodów  zewnętrznych,  wymianę

nawierzchni,  usunięcie  zbiornika  olejowego  i  pieca  z  piwnic,  skucia  płytek  i  glazury  oraz

demontażu armatury z łazienki. Na sierpień mogą pozostawać do realizacji prace wykończeniowe

w łazience i  pomieszczeniach piwnicznych.  Harmonogram realizacji  zadania musi  uwzględnić
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powyższe wymagania. Na czas przeprowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych przewiduje

się  możliwość  całkowitego  wyłączenia  pracy  w  placówce.  Ponadto  w  sierpniu  2017  roku

biblioteka ma zaplanowany harmonogram imprez kulturalnych, które mogą stanowić  utrudnienie

w  realizacji  robót  i  wykonawca  będzie  musiał  dostosować  swoją  realizację  uwzględniając

powyższe  uwarunkowania  i  każdorazowo  uzgodnić  z  Użytkownikiem  możliwość  i  sposób

prowadzenia robót.  Wykonawca musi zachować wymagane względy bezpieczeństwa  i higieny

pracy podczas realizacji robót.  Roboty należy zorganizować w sposób nie naruszający mienia

placówki,  a w przypadku  szkód  zawinionych  przez  wykonawcę,  wykonawca  będzie  musiał

usunąć  te  szkody we własnym  zakresie  i  na  własny  koszt.  Wykonawca  zobowiązany  będzie

każdorazowo  respektować  uwagi  i  sugestie  Użytkownika  oraz  Zamawiającego  dotyczące

sposobu organizacji robót.  Wszystkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych  muszą być

wywożone z terenu realizacji robót niezwłocznie. Nie dopuszcza się magazynowania materiałów z

rozbiórek na terenie zajmowanym przez placówkę.

3.  Wymogi dotyczące przygotowania oferty, w  ycena przedmiotu zamówienia,  

z  alecenia dla   wykonawcy  , wymagane uprawnienia dla os  ób   kierując  ych   robotami  

3.1.  Wycena przedmiotu zamówienia  
3.1.1.Przed  przystąpieniem  do  określenia  wartości  przedmiotu  zamówienia  oferent  powinien

dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, aby należycie oszacować koszty

związane z wykonaniem zadania.

3.1.2.Projekt  techniczny stanowi  podstawę  do  wyceny wartości  zakresu  rzeczowego  zadania

przewidzianego do wykonania wg tego  projektu, a załączony  na ten zakres zadania  przedmiar

robót nie jest obligatoryjny dla oferenta i ma jedynie charakter pomocniczy.  Cena ofertowa musi

uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym  i  bezpiecznym  wykonaniem robót

objętych przedmiotem zamówienia. 

3.1.3.Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana  na  podstawie

sporządzonego przez oferenta przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu ofertowego,  który

ma  charakter  poglądowy  i  nie  rzutuje  na  umówioną  formę  wynagrodzenia  ryczałtowego.

Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  zostaje  dokonana  przez  oferenta  na  własną

odpowiedzialność  i  ryzyko,  w  oparciu  o  projekt  budowlany oraz  specyfikacje  techniczne

wykonania i odbioru robót, które załącza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a

także wizję lokalną odbytą na terenie realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia.

3.1.4.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  i  osiągnięcia  zakładanych  parametrów

technicznych. 

3.1.5.Oferent musi dokonać wyceny na własną odpowiedzialnośc i ryzyko, w oparciu o podstawę

wyceny jaką  są załączone dokumenty:  projekt,  opis przedmiotu zamówienia,  szkice i  rysunki

oraz specyfikacje techniczne wykonanania i odbioru robót, które określają rozwiązania

techniczne i materiałowe oraz ilość robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Dlatego

przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia należy dokonać analizy  projektu,

OPZ, szkiców i rysunków oraz STWiOR,  jako podstawy  do  wyceny przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek  rozbieżności  pomiędzy  koniecznym  do  zrealizowania  zakresem  rzeczowym

wynikającym z  projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  a

przekazanym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym nie mogą być podstawą do roszczeń ze

strony wykonawcy i nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej  w
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postępowaniu przetargowym oferty. 

3.1.  6  .  Oferent nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty   z ceną

ryczałtową za realizację zadania,  kosztorys  należy przedłożyć  Zamawiającemu  po podpisaniu

umowy,  w nieprzekraczalnym terminie  określonym w tej umowie.

3.1.  7  .  Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wykonania  wszystkich robót

budowlanych, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę,

energię), wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz

koszt  elementów i  urządzeń  niezbędnych do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  a  nie

pozostających trwale  po  zakończeniu  budowy,  w  tym  m.in.  koszt  wykonania  tymczasowego

zabezpieczenia terenu robót i wygrodzenia strefy niebezpiecznej. 

3.  3  .   Wymagane u  prawnienia dotyczące os  oby kierując  ych   robotami  

W ramach przedmiotu zamówienia  realizowane będą roboty branży budowlanej,  sanitarnej   i

elektrycznej. Wykonawca powinien zapewnić nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem

zamówienia przez osoby posiadające wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia

samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  w  danej  specjalności  oraz  okazać  się

przynależnością do Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.

Do nadzorowania robót  budowlanych, które będą  realizowane w ramach zadania wymagane są

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w  następujących

specjalnościach:

-)osoba  pełniąca  funkcję  kierownika  robót  branży  budowlanej musi  posiadać  uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń - kierownik budowy

-)osoba  pełniąca  funkcję  kierownika  robót  branży  sanitarnej musi posiadać  uprawnienia

budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w zakresie

instalacji  i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych 

-)osoba  pełniąca  funkcję  kierownika  robót  branży  elektrycznej musi posiadać  uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4  .  Termin realizacji, g  warancj  a   jakości,   dodatkowe kryteria oceny ofert.  

4.  1.Termin realizacji  
Rozpoczęcie realizacji robót – od dnia   21 czerwca 2017 roku  

Zakończenie realizacji  robót  i  zgłoszenie ich do odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu

dokumentów odbiorowych – do dnia   28   sierpnia   201  7   roku  

Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

1) wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie

robót  (potwierdzonych  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru),  przy  czym  przesunięcie  terminu

umownego może nastąpić o tyle dni,  ile niemożliwe było prowadzenie robót,

2)  wystąpienia utrudnień ze strony Użytkownika, ze względu na prowadzenie czynnej pracy  w

placówce, uniemożliwiających prowadzenie robót  (potwierdzonych pisemnie przez inspektora

nadzoru),  przy czym przesunięcie terminu umownego może nastąpić o tyle dni,  ile niemożliwe

było prowadzenie robót.

4  .  2  .Gwarancja jakości  
Zamawiający wymaga,  aby na  zrealizowane roboty budowlane  wykonawca udzielił gwarancji

jakości na okres minimum   36   miesięcy od daty odbioru końcowego.  
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4  .  3  .  K  ryteria oceny ofert  
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert: 

1. cena – 90%

2.  gwarancja jakości - 10 %   

Najkrótszy  możliwy  okres  gwarancji  jakości  wymagany  przez  Zamawiającego  (warunek

konieczny) - 36 miesięcy, natomiast najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do

oceny przez Zamawiającego - 60 miesięcy.

5  . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Wykonawca  musi  wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%

wartości  przedmiotu  umowy.  Zamawiający  wymaga,  aby  treść  gwarancji  zawierała

postanowienia, z których wynikać będzie, że:
1)  Gwarancja  będzie  nieodwołalna  i  bezwarunkowa  oraz  płatna  na  pierwsze  żądanie,  do

określonej  kwoty  stanowiącej  zapłatę  za  powstałe  w  okresie  ważności  gwarancji,
zobowiązania  wykonawcy  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
przedmiotu  umowy,  w  tym  z  tytułu  kar  umownych  /  w  przypadku  nie  usunięcia  lub
nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie
umowy w okresie rękojmi i/lub gwarancji, w tym z tytułu kar umownych.

2)  Gwarant wypłaci zamawiającemu kwotę gwarancji bez konieczności przedstawiania przez
zamawiającego dowodów, podstaw lub powodów żądania przez zamawiającego wypłaty
danej kwoty pieniężnej do wysokości kwoty gwarancji;

3)  Gwarant  nie  będzie  żądał  przedstawienia  przez  zamawiającego  pisemnego  wezwania
wykonawcy do zapłaty kwoty przedstawionej Gwarantowi do wypłaty;

4)  Żadna zmiana,  uzupełnienie  lub  modyfikacja  postanowień  Umowy w żaden sposób nie
będzie  podstawą  do  zwolnienia  Gwaranta  od  odpowiedzialności  w  ramach  udzielonej
gwarancji, co również oznacza, że Gwarant nie będzie żądał powiadomienia go o tego typu
zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

5) Gwarancja będzie ważna w terminach określonych w § 14 wzoru umowy.

6  .Warunek udziału w postępowaniu dot  yczący   posiadania wiedzy i doświadczenia  
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a)jedna   robotę budowlaną   o  polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie terenów

utwardzonych wykonanych z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 100,00 m²

b)jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót wykończeniowych branży budowlanej,

sanitarnej i elektrycznej  o wartości nie mniejszej niż  100.000,00 zł brutto.

7  .  Obowiązki wykonawcy  

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) dostarczenie w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy k  osztorysu   ofertowego  

sporządzonego metodą  szczegółową,  o  wartości  zgodnej  z  zaoferowaną  ceną ofertową

oraz harmonogram rzeczowo-finansow  y  

2) dostarczeni  e   w terminie   10   dni od podpisania umowy   program  u   zapewnienia jakości (PZJ)  

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,    o  pracowanego zgodnie ze wzorem    załączonym       w  

OPZ

3)    dostarczeni  e   w  terminie    10   dni    od    podpisania  umowy    wniosk  ów   materiałow  ych  

sporządzonych wg wzoru   załączonego w OPZ  ,     

4) terminowe wykonanie robót zgodnie z zapisami umowy

5) wykonanie robót zgodnie z  dokumentacją techniczną,  Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia  oraz  Prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej,
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6) współpraca z Użytkownikiem w zakresie organizacji  i  bezpieczeństwa  podczas realizacji

zadania  oraz respektowanie  jego  postanowień dotyczących sposobu zabezpieczenia prac

niebezpiecznych  pod  względem  pożarowym,  uzgodnienie  z  Użytkownikiem  –  dyrekcją

biblioteki:

          -lokalizacji i wydzielenia stref działania wykonawcy,

-sposobu rozliczenia poboru mediów,

-terminu  przywrócenia  porządku i  czystości  na  terenie  objętym robotami,  po  zakończeniu

robót,

7) prowadzenie robót przy zachowaniu warunków BHP i p.poż,

8) pełne  pokrycie  kosztów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozu gruzu,  wywozu

i  utylizacji  zbiornika  oleju,  pieca  i  materiałów  z  rozbiórek  wraz  z  przekazaniem  do

zamawiającego   dokumentu potwierdzającego przyjęcie  tych  urządzeń  i  materiałów  do

utylizacji,

9) ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji robót,

10) zgłaszanie Zamawiającemu wykonanie robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

11)  zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie

prowadzonych robót remontowych na terenie placówki,

12)usunięcie wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy  z przyczyn

leżących  po  stronie  Wykonawcy.  Odpowiedzialność  wykonawcy  kończy  się  z  chwilą

podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru, 

13)informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru)  o  konieczności  wykonania  robót

zamiennych i dodatkowych niezwłocznie po  stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

14)ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru,

15)przestrzeganie  uwag i  zaleceń  zawartych  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz OPZ,

16)prowadzenie prac w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem biblioteki – przez cały czas

realizacji zadania, 

17)wygrodzenie stref działania wykonawcy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku oraz właściwe

ich oznakowanie, 

18)prowadzenie prac w sposób staranny, ochrona zieleni istniejącej w strefie prowadzenia prac, 

19)ponoszenie  wszelkiej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w

tym także ruchem pojazdów,

20)przygotowanie  właściwej  dokumentacji  odbiorowej  pozwalającej  na  ocenę  należytego

wykonania  robót  oraz  dokumentów  zaświadczających  o  przekazaniu  urządzeń  oraz

materiałów z rozbiórek do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

21)przekazanie wykonanego przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie

z wymogami Prawa budowlanego,

22)posiadanie ubezpieczenia  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia obejmującego ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej

kontraktowej w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu umowy w  całym okresie

realizacji  przedmiotu  umowy.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  kopie  ww.  polis

ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od podpisania niniejszej umowy.

8  . Wynagrodzenie  
8.1.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

8.2.Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  i  inne  wynikające  z

istniejącego stanu terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się wykonawca

w  umowie,   włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców    (opłaty za
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wodę, energię, wywóz i utylizację urządzeń i materiałów z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia

robót oraz należne podatki.

8.3.Wynagrodzenie  ryczałtowe  jest  ostateczne,  uwzględnia  wszystkie  elementy  inflacyjne  w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są

niezbędne  do  osiągnięcia  zakładanych  parametrów  technicznych  określonych  w

dokumentacji projektowej.

8.4.Wynagrodzenie ryczałtowe zostało  ustalone na podstawie sporządzonego przez wykonawcę

przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty

określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o

dokumentację  załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.5.Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

9  .  Płatność za realizację przedmiotu umowy  
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach fakturą częściową i fakturą końcową,

przy czym:

I  rata  –  w  wysokości  nie  przekraczającej  50  % wartości  umownej  zadania  płatna  będzie  po

wykonaniu minimum 50 % wartości przedmiotu umowy, 

II  rata – w pozostałej  wysokości umownej wartości zadania płatna będzie po bezusterkowym

odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

10  . Osob  y   do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia   :
- Anna Czerska – branża budowlana

- Zdzisław Grabowski  -  branża elektryczna

- Paweł Niedzwiecki – branża sanitarna
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