
DZIAŁ II  
 

                                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia:
     Przedmiotem zamówienia jest  „ Wykonanie prac remontowych  w budynku 
     Gimnazjum nr 6 w Płocku w pomieszczeniach sal lekcyjnych i korytarzach
     parteru i II piętra", Al. Jachowicza 20.

2.  Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:   
a). Pomieszczenia sal lekcyjnych nr, 20, 22, 26, 27, II piętro: 
  -  rozebranie posadzki z deszczułek wraz z oderwaniem listew cokołu,
  -  przybicie do podłogi płyty OSB,
  -  ułożenie paneli podłogowych wraz z podkładem i oblistwowaniem ( panele
     podłogowe przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej, Kl AC5,
     grubości 10-12 mm.),    
b). Korytarz II piętro:
  -  rozebranie posadzki z deszczułek wraz z oderwaniem listew cokołu,
  -  rozebranie posadzki z desek,
  -  wykonanie izolacji z folii,
  -  wykonanie podkładu betonowego zbrojonego siatką stalową zgrzewaną,
  -  wykonanie posadzki z płytek ceramicznych z cokolikiem (wzór i kolorystyka jak
     istniejąca posadzka na I piętrze),
  -  wymiana drzwi do pomieszczeń: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ( podział i
     wypełnienie jak w drzwiach istniejących na I piętrze), z dwustronnymi opaskami
     oraz obłożeniem ościeża,
  -  montaż narożników wysokości 1,8 m (kształt jak opaski drzwiowe),
  -  montaż deski odbojowej szer. 30 cm na ścianach,
  -  uzupełnienie i naprawa tynków, sufitów
  -  wyłożenie ścian do wysokości 1,8 m tynkiem żywicznym z przygotowaniem
     podłoża, (kolorystyka jak  istniejące tynki na I piętrze), 
  -  montaż listwy dekoracyjnej sufitowej,
  -  malowanie z przecierką ścian ponad lamperią z tynku żywicznego,
  -  malowanie z przecierką sufitów,
  -  wymiana obudowy grzejników w korytarzu bocznym,
  -  czyszczenie i malowanie kraty kutej od strony klatki schodowej
   
c).  Pomieszczenia sal lekcyjnej  nr 4 na parterze:
   -  ułożenie paneli podłogowych wraz z podkładem i oblistwowaniem ( panele
      podłogowe przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej, Kl AC5,
      grubości 10-12 mm.),    
 
d). Korytarz boczny parteru:
   - wymiana drzwi do pomieszczeń: 3, 4 i wejścia do zaplecza sali gimnastycznej ,
      (podział  i wypełnienie jak w drzwiach  istniejących), z dwustronnymi  opaskami
      oraz obłożeniem ościeża, z naprawą miejscową tynków oraz malowaniem:
   - wykonanie dwustronnych opasek drzwiowych z obłożeniem  ościeża j.w.
      pomieszczeń: 1 i 2,
   -  montaż deski odbojowej szer. 30 cm na ścianach,
   -  uzupełnienie i naprawa tynków ścian i sufitów (przyjęto 40 % powierzchni),
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  -  wyłożenie ścian do wysokości 1,8 m tynkiem żywicznym z przygotowaniem
     podłoża, (kolor. jak istniejące tynki na parterze,
  -  malowanie z przecierką ścian ponad lamperią z tynku żywicznego,
  -  malowanie z przecierką sufitów,
-  wymiana obudowy grzejników (korytarz przy głównej klatce schodowej).

e). Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Uwaga: Zaproponowane materiały muszą być zaakceptowane przez zamawiającego
i użytkownika.

3.  Realizacja zamówienia : 
– rozpoczęcie  26. 06. 2017 roku,
– zakończenie  21. 08. 2017 roku.

4.   Wymagania dla Wykonawcy :
4.1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
       technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4.2. Wymagane uprawnienia:
    - przy kierowaniu robotami budowlanymi - osoby posiadające uprawnienia
      budowlane do kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno -budowlanej,
      oraz przynależne do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów
      Budownictwa, potwierdzone  zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę, z
      określeniem w nim terminu ważności,  posiadające  ubezpieczenie od
      odpowiedzialności cywilnej.    
4.3. Musi wykazać, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
       terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
       w tym okresie co  najmniej:
     *jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych
      polegających  na przebudowie, remoncie, rozbudowie budynku i zakresie
      robót wewnętrznych w  branży budowlanej,   o łącznej wartości nie
      mniejszej niż  150 000,00 zł brutto. 

5.  Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są
     obligatoryjne dla wykonawcy / oferenta  i mogą być traktowane tylko jak
     pomocnicze do przygotowania oferty cenowej . 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 załączoną
     do  SIWZ dokumentację  projektową.

6.  Oferent powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem
     oferty cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .

7.  Należy zwrócić  szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu 
     prowadzonych prac  i minimalizację uciążliwości z tym związanych.
     Kolejność wykonywana robót oraz ich organizację wykonawca jest
     zobowiązany uzgodnić wcześniej z Inspektorem Nadzoru i Dyrektorem
     placówki.
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8. Za wszystkie wynikłe w trakcie  prowadzenia robót budowlanych szkody
    odpowiada Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z
    chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą
    odbioru. 

9.  W złożonej wycenie ryczałtowej 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, oraz przekazania jej do eksploatacji. 

10. 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.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem
      przedmiotu zamówienia , warunkami  technicznymi, wykonania i odbioru
      robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami 
      zawartymi w  Polskich  Normach i w Prawie Budowlanym. 

12. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania,
       należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem
       otwarcia ofert.

13. Zastosowane do wbudowania  materiały i wyroby muszą posiadać aktualne,
      wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do
      stosowania w  budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności
      potwierdzające jakość  zastosowanych  materiałów i wyrobów.

14. Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową w 2 egzemplarzach,
      dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz
      wymagania norm stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły
      badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji przedmiotu umowy, co pozwoli
      na ocenę należytego wykonania umowy.
      Powyższe będzie warunkiem dokonania terminowego odbioru końcowego robót.

  
15. Materiały rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie oraz
      ponosi koszt ich utylizacji.  Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie w
      trakcie prowadzenia  robót. 
      Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i
      czystości  na terenie objętym robotami w terminie ustalonym z Dyrektorem
      placówki.

16. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to
      jego zakres wskaże w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną
      odpowiedzialność wobec
      Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.


