
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Roboty  budowlano-montażowe  polegające  na  budowie  placu  zabaw o  nawierzchni
syntetycznej przewidziany do realizacji przy ul.  Teligi na Osiedlu Radziwie w Płocku, na
działce o nr ewid. gruntów 3004/1, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Tereny zielone i parki rekreacyjne”.

I. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY TERENU 
Inwestycja zlokalizowana jest w Płocku na działce o nr ewid. gruntów 3004/1, położonej w
obrębie ew. nr 12  na osiedlu Radziwie przy ul. Teligi w Płocku. Teren przewidziany do
zagospodarowania bezpośrednio sąsiaduje z ul. Kapitańską i ul. Szkutniczą, oraz z boiskiem
wielofunkcyjnym.
Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji urządzeń infrastruktury, które nie
zostały zgłoszone do inwentaryzacji. 

II. OPIS OGÓLNY
UWAGA! Zamawiający ogranicza zakres realizacji inwestycji względem projektu
pierwotnego z uwagi na rozpoczęte i nie zakończone prace przez poprzedniego
Wykonawcę.
Zakres robót przewidziany do wykonania obejmuje:
1. Przestawienie obrzeży w n/w zakresie:

a) demontaż obrzeży wbudowanych w dłuższy bok placu zabaw – 27,95mb,
b) montaż  zdemontowanych obrzeży w nowym miejscu na dłuższym boku j/w, żeby

wykonać plac zabaw o wymiarach zgodnych z PT, tj. doprowadzenie do zwiększenia
szerokości placu zabaw o 36 cm,

c) montaż nowych obrzeży wzdłuż krótszego boku placu zabaw (przedłużenie krótszego
boku o 44cm z szerokości  zinwentaryzowanej 10,36m do szerokości  zgodnej  z PT
10,72m).

2. Wykonanie podbudowy na poszerzeniu placu zabaw o szerokości 36cm i długości 27,95m
w n/w zakresie:
a) podbudowa z piasku o grubości 10cm – 10,06m2,
b) podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm o grubości 20cm – 10,06m2.

3.  Dogęszczenie  istniejącej  podbudowy  z  tłucznia  kamiennego  frakcji  0-31,5mm  na
powierzchni  wykonanego  placu  zabaw  o  szerokości  10,36m  i  długości  27,95m  –
289,56m2.

4. Dosypanie i zagęszczenie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm o grubości
średniej 2cm – 29 m2 (10% powierzchni placu zabaw).

5. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentowaniem – 9 szt (zgodnie z
załączoną rewizją rysunku nr 4.1. planu sytuacyjnego placu zabaw)

6. Dostawa i montaż ławki młodzieżowej wraz z fundamentowaniem – 1szt.
7.  Wykonanie  nawierzchni  poliuretanowej  kładzionej  wraz  z  pokryciem  obrzeży

poliuretanem – 299,62 m2.
8.  Dostawa  i  montaż  ogrodzenia  placu  zabaw  wraz  z  fundamentowaniem  o  długości

52,52mb oraz furtek w ilości 2szt.
9. Wymiana tablic informacyjnych w n/w zakresie:

a) demontaż istniejących tablic – 2szt,
b) dostawa i montaż nowych tablic – 2szt. Dane zawarte w tablicach informacyjnych oraz
ich wygląd należy konsultować z przyszłym użytkownikiem tj. Wydziałem Kształtowania
Środowiska Urzedu Miasta Płocka oraz z Panem Robertem Przychowskim - Grafikiem
Miasta. Tablica informacyjna musi zawierać logo i dane inwestora oraz dane zarządcy
obiektu.

10. Po zakończeniu robót teren budowy oraz teren dróg przyległych, należy uporządkować i
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doprowadzić do należytego stanu.
11. Obsianie trawą – ok. 300 m2 – zgodnie z załącznikiem przedstawiającym zakres robót.
12. Dostawa i montaż 1szt tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania z funduszu

FRKF zgodnie z “Wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach
inwestycyjnych  dofinansowanych  ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej”
dostępnych  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  (www.msit.gov.pl),  w  zakładce
“Infrastruktura”.

13.  Po  zakończeniu  robót  uzyskanie  pozytywnego  protokołu  z  kontroli  placu  zabaw
przeprowadzonej  przez  firmę,  która  jest  uprawniona  do  przeprowadzania  oceny
zgodności z normą PN-EN 1176:2009.

Uwaga!
1. Wielofunkcyjny zestaw zabawowy ma posiadać:
• konstrukcję wykonaną ze stali ocynkowanej kąpielowo, malowaną proszkowo,

• płyty polietylenowe HDPE,

• Płyta antypoślizgowa HPL,

• liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki, a
pozostałe urządzenia zabawowe zgodnie z dokumentacją projektową.

2.  Pierwotny  projekt  zakładał  zamontowanie  huśtawki  dla  osób  niepełnosprawnych.  Ze
względu na opinie instytucji akredytujących place zabaw urządzenie to zostało zamienione
na  huśtawkę  „bocianie  gniazdo”,  która  również  daje  możliwość  zabawy  osobom
niepełnosprawnym (wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym).

Powyższy zakres robót należy wykonać zgodnie z n/w dokumentacją techniczną:
a) Projekt budowlano-wykonawczy sporządzony przez biuro projektowe „LandAR” 

Architektura Krajobrazu, opracowany w maju 2014r. z wyłączeniem rysunku 4.1 
pt. „Projekt budowlano wykonawczy wyposażenie terenu - plac zabaw. Plan 
sytuacyjny.”

b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) sporządzona przez biuro projektowe 
„LandAR” Architektura Krajobrazu, opracowana w maju 2014r.;

c) Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz Projekt 
geotechniczny sporządzony przez Usługi Geologiczno-inżynierskie dr inż. S. 
Garwacka-Piórkowska, opracowana w marcu 2014 r.;

d) Rewizja rysunku nr 4.1. pt. „Projekt budowlano wykonawczy wyposażenie terenu 
- plac zabaw. Plan sytuacyjny.”

e) Plan zagospodarowania z naniesionym zakresem do wykonania.
f) Mapa z inwentaryzacji obiektu z dnia 30.01.2017 r. opracowana przez  jednostkę 

geodezyjną DID Biuro Nieruchomości i Geodezji Dariusz Dymiński.

Ponadto roboty należy wykonać na podstawie zgłoszenia znak: WRM-III.6743.315.2014.AD
z  dnia  13.06.2014  roku,  opisu  przedmiotu  zamówienia  oraz  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia.

III. 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
polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.
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3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 
a) wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,

zabezpieczenie i oznakowanie,
b) zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych istniejących drzew  znajdujących się

w strefie robót,
c) organizacja wjazdów,
d) wyznaczenie i urządzenie punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu

ścieków,
e) wyznaczenie  dróg  transportu,  miejsc  składowania  materiałów,  stacjonowania

sprzętu  oraz  lokalizacji  obiektu  administracji  budowy  poprzez  odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie,

f) poniesienie  kosztów  związanych  z  oznakowaniem  terenu  budowy  zgodnym
z przepisami,

g) roboty budowlane z wywiezieniem odpadów nieorganicznych na wysypisko, 
h) roboty opisane w pkt II. OPIS OGÓLNY.
i) inne roboty uzupełniające,
j) wykonanie robót pomocniczych, w tym:

 nieodpłatne przeglądy i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub
zastosowania wadliwych materiałów w okresie gwarancji i rękojmi,

 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, 
k) bieżąca obsługa geodezyjna budowy, w tym:

 prace  przygotowawcze,  pomiary  uzupełniające  konieczne  do  realizacji  zadania,
domiary sytuacyjne, uściślenie rzędnych wysokościowych ,

 prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.
 geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza elementów inwestycji, 
 przekazanie  zamawiającemu  2  kompletów  kopii  mapy  powstałej  w  wyniku

geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej,  z  dokonaniem rejestracji  w  Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

4.  Oferowany  przedmiot  zamówienia  winien  odpowiadać  wymaganiom  określonym
w SIWZ przez Zamawiającego. 

5.  W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót  niezbędnych  
do wykonania i użytkowania obiektu, określonych w umowie, w tym do: 

a) wykonania   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  obiektu  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi   w
sposób skuteczny  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.
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Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji  inwestycji  zawarty
jest  w dokumentacji  oraz  specyfikacjach technicznych wykonania  i  odbioru
robót załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY. 
1. Wykonawca  zorganizuje  plac  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze

uciążliwości,  wykona  wygrodzenia  terenu  budowy,  zapewni  ochronę  mienia
znajdującego  się  na  terenie  budowy,  zapewni  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy przy prowadzeniu robót.

2. Wykonawca  jest zobowiązany do opracowania niezbędnej organizacji ruchu, którą
uzgodni u Pełnomocnika ds Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego i w
Miejskim Zarządzie Dróg – w razie konieczności.

3. Nazwy markowe towarów i  producentów należy traktować jako wzorcowe. Można
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są
gorsze od materiałów podanych w opisie i projekcie. Zmiany     te     wymagają     pisemnej
zgody     Projektanta     oraz     Zamawiającego.   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

4. Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności. Należy  dołączyć  świadectwo  jakości  –
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym  przez
akredytowaną  jednostkę  certyfikującą  wyroby,  instrukcje  użytkowania  oraz  opis
montażu, a także gwarancje.

5. Wykonawca  w  terminie  21  dni  przed  wbudowaniem  materiałów  jest
zobowiązany przedstawić  do akceptacji  Zamawiającemu tj.  Inspektorowi  Nadzoru
wnioski  materiałowe z  załącznikami  tj.  aprobatą  techniczną,  deklaracjami,
certyfikatami zgodności itp.

6. Wykonawca  nie  ma  obowiązku  załączania  kosztorysu  ofertowego  przy  składaniu
oferty  z  ceną  ryczałtową  za  zrealizowanie  zadania.  Kosztorys  należy  przekazać
Zamawiającemu  w  terminie  3  dni  od  podpisania  umowy.  Ostateczna  wersja
poprawiona  o  ewentualne  uwagi  wniesione  przez  Zamawiającego  nie  może  być
przekazana później niż w terminie 10 dni od podpisania umowy. Kosztorys musi być
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. 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.

8. Wykonawca  wybrany  w  drodze  przetargu  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu  harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie  3 dni  od
podpisania  umowy.  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  powinien  być  zgodny
z  kosztorysem  ofertowym.  Ostateczne  dostarczenie  poprawnie  opracowanego
harmonogramu (uwzględniając możliwość wniesienia uwag do harmonogramu przez
Zamawiającego) – 10 dni od podpisania umowy.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania 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.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
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c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
e)  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,
f)  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
h)  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

10.Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi i wdroży w ciągu 7 dni Program
Naprawczy  celem  dotrzymania  terminów  realizacji  i  jakości.  Brak  dostarczenia
Programu Naprawczego w ww. terminie jest podstawą do rozwiązania umowy z winy
Wykonawcy.

11.Kierownik budowy oraz kierownik robót są zobowiązani do przebywania na budowie
w godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru odpowiedniej branży.

12.Wykonawca winien wykonać i umieścić tablicę informacyjną dotyczącą placu budowy
w  miejscu  realizacji  robót  budowlanych  zgodnie  z  załączonym  wzorem.
Koszt wykonania i zamontowania tablicy winien być uwzględniony w ofercie. 

13.Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są
zawarte  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  wykonania
i odbioru robót.

14.Wykonawca  wystąpi  we  własnym  zakresie  do  Zakładu  Energetycznego  oraz
Wodociągów Płockich  o  wskazanie  punktu poboru energii  elektrycznej  i  wody na
użytek zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji
inwestycji.  Koszty zużycia  energii  elektrycznej i  wody obciążają koszty pośrednie
Wykonawcy robót. Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót
obciąża również koszty pośrednie Wykonawcy.

15.Wykonawca w cenie oferowanej brutto powinien również uwzględnić koszty związane
z dostosowaniem rzędnych armatury  istniejącego  uzbrojenia technicznego terenu
oraz  rzędnych  wierzchu  istniejących  i  nowowykonanych  włazów  studzienek  do
rzędnych projektowanych.

16.Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące
się  na  budowie  i  niepodlegające  likwidacji  zadrzewienie  i  inne  elementy
zagospodarowania  terenu  oraz  istniejące  instalacje  i  urządzenia  oraz  przywrócić
teren po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

17.Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem
w  energię  elektryczną  i  wodę  oraz  je  zlikwiduje  po  zakończeniu  prac.  Zapewni
ochronę  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy  poprzez  stały  dozór  placu
budowy przez cały czas realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt
ogrodzenie terenu budowy (koszty pośrednie Wykonawcy). 

18.Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania
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przedmiotu umowy oraz poświadczy, że roboty zakończone przez niego są całkowicie
zgodne  z  umową i  odpowiadają  potrzebom,  dla  których są  przewidziane  według
umowy.

19.Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo
wszelkich  działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

20.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową  przez  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia
budowlane.

21.Roboty ziemne prowadzić przy zachowaniu warunków BHP i P-poż.
22.Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć
na jakość robót lub termin zakończenia robót.

23.Kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie
z  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

24.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach) wraz
z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, dostarczenie niezbędnych dokumentów
potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy  stosowanych
materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących
realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

25.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania  robót  w  terminie  nie  dłuższym  niż  termin  technicznie  uzasadniony
i konieczny do ich usunięcia.

26.Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozy gruzu, wywozu
i utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek (wykonawca we własnym zakresie
musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów
z rozbiórki i  dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie
materiałów do utylizacji) zastosowanie ma Zarządzenie Nr 581/11 wydane przez
Prezydenta Miasta Płocka w dniu 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad
gospodarki  materiałami  rozbiórkowymi  pochodzącymi  z  inwestycji  prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.

27. Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów,
urządzeń  i  technologii  znaki  towarowe  lub  pochodzenie,  w  tym w  szczególności
podana  byłaby  nazwa  własna  materiału,  urządzenia  czy  technologii,  numer
katalogowy  lub  producent,  należy  to  traktować  jako  rozwiązanie  przykładowe
określające  standardy,  wygląd  i  wymagania  techniczne,  a  Zamawiający,  zgodnie
z art.  29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia i  technologie równoważne.
Wszelkie  materiały,  urządzenia  i  technologie,  pochodzące  od  konkretnych
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą  odpowiadać  materiały,  urządzenia  i  technologie  aby  spełnić  wymagania
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia.  Wszelkie  materiały,  urządzenia  i  rozwiązania  równoważne,  muszą
spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia
i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:
- tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
-  o  parametrach  technicznych  materiałów  i  urządzeń  jeśli  zostały  określone
w dokumentacji projektowej,
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
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- spełniać te same funkcje,
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
-  posiadać  stosowne  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie,
atesty i aprobaty techniczne.
Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego lub
Inspektora  Nadzoru  Branżowego  i  Projektanta.  Po  stronie  wykonawcy  jest
udowodnienie,  że  proponowany  materiał  jest  równoważny  i  w  jego  gestii  leży
przedstawienie  wszelki  dokumentów,  obliczeń,  opinii  itp.  potwierdzających
równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego
na  przyjęte  rozwiązania  projektowe,  po  stronie  wykonawcy  i  na  jego  koszt  jest
przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną na plac zabaw,
urządzenie zabawowe będzie uznawane za równoważne tylko w przypadku gdy
jego strefa bezpieczeństwa będzie nie większa od zaprojektowanej.

V. 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)  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. 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 oraz
opis przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zaleca wizję w terenie.

Zamawiający  dodatkowo  przekazuje  Wykonawcy  przedmiary  robót,  z
zastrzeżeniem,  że  stanowią  one  jedynie  podstawę  informacyjną,  a  nie  są
obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze.
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, 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
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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.

VI. Termin realizacji robót: 26.06.2017 roku.
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