
DZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 „Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego w
budynku Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18 w Płocku”. 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie  przebudowy  pomieszczeń  zaplecza  sanitarno-szatniowego  bloku  sportowego
szkoły wraz  z  instalacjami  wewnętrznymi:  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,  centralnego
ogrzewania,  wentylacji  mechanicznej,  elektryczną  bez  dostawy  i  montażu  wyposażenia,
zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i wykonawczymi.
Zamierzone  przedsięwzięcie  ma  na  celu  dostosowanie  istniejącego  zaplecza  do
obowiązujących  obecnie  przepisów  prawa  budowlanego  oraz  standardów  wykonania  tego
rodzaju placówek. 
Budynek Gimnazjum Nr 4 zlokalizowany jest w Płocku przy ul. Miodowej 18, dz. nr 363/17,
363/18, obręb-4, jedn. ew. Płock. Jest budynkiem powstałym w latach 70 i 80-tych ubiegłego
stulecia  w technologii  tradycyjnej  uprzemysłowionej.  Budynek  jest  obiektem wolnostojącym
opisanym na kształcie prostokąta – trzykondygnacyjny. Od strony południowej zlokalizowano
blok  sportowy  –  szatnie,  sala  gimnastyczna.  Segment  ten  jest  połączony  łącznikiem  z
budynkiem głównym. 
Blok  sportowy  jest  obiektem  parterowym,  niepodpiwniczonym,  wykonanym  w  technologii
tradycyjnej  murowanej,  zróżnicowanym wysokościowo.  W części  wyższej  znajduje  się  sala
sportowa, w części niższej zaplecze sanitarno-szatniowe. Część pomieszczeń zaplecza jest
wentylowana grawitacyjnie.
Obiekt jest wyposażony w następujące instalacje:
- instalację wody zimnej i ciepłej
- instalację hydrantową
- instalację kanalizacji sanitarnej
- instalację centralnego ogrzewania (budynek jest podłączony do sieci cieplnej)
- instalacje elektryczne wewnętrzne
  Powierzchnie:
- powierzchnia zabudowy zaplecza z korytarzem – 297,44 m2
- powierzchnia użytkowa zaplecza i korytarza – 253,38 m2

Wykonanie przebudowy pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego
swym zakresem obejmuje: 
a) branży budowlanej:  
-   przebudowy pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego
b) branży sanitarnej:
    -  przebudowa instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,
    -  przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,
    -  wykonanie nowej wentylacji mechanicznej,
    -  przebudowa instalacji centralnego ogrzewania,
c) branży elektrycznej: 
    - wykonanie  instalacji elektrycznych,

A. Branża budowlana:
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Zakres prac zewnętrznych związanych z przebudową:

- demontaż okna i montaż nowego aluminiowego EI60

-  obsadzenie  czerpni,  wyrzutni  wentylacji  mechanicznej  oraz  wywiewek  wentylacyjnych  w
ścianie i na dachu wraz z niezbędnymi obróbkami

Zakres opracowania – zaplecze sanitarno-szatniowe bloku sportowego:

1. roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka istniejących ścianek działowych

- rozbiórka istniejącej posadzki wraz z podbudową

- rozbiórka istniejących okładzin ściennych, parapetów, usunięcie lamperii

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

- przebudowa otworów drzwiowych w ścianie nośnej oraz przebudowa otworów drzwiowych w
ścianach działowych

2. roboty budowlane:

- murowanie projektowanych ścian działowych

  ( w ławach betonowych pod ścianki działowe wykonać zbrojenie – 2 pręty Ф 16 mm)

- wykonanie otworów drzwiowych w ścianie nośnej korytarzowej

- wykonanie lekkiej zabudowy na stelażu metalowym z płyt g-k wodoodpornych – zabudowa
przewodów  wentylacji  mechanicznej  oraz  obudowa  wszystkich  pionów  i  poziomów
instalacyjnych

• w pom. 2 i 4 instalacja wentylacji mechanicznej nie podlega zabudowie

- oblicowanie ścian i pionów instalacyjnych płytkami ceramicznymi

- wykonanie posadzek z płytek gresowych wraz z wykonaniem nowej  podbudowy i  warstw
izolacyjnych

- wykonanie tynków uzupełniających oraz tynków na projektowanych ścianach

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach

- gruntowanie i malowanie ścian i sufitów

3. roboty montażowe:

- montaż nowej stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej

- montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej

- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej p.poż.

  (drzwi dymoszczelne EI 60 Sm – wyposażone w samozamykacze, regulatory kolejności 

   zamykania).

- montaż parapetów z postformingu

- montaż kratek wentylacyjnych  

Wymagania materiałowe:

1.Stolarka drzwiowa i okienna:

Okna – w pom. nr 1 – okno aluminiowe, 90x210, EI60, stałe, kolor biały

                          oraz  wymiana parapetu zewnętrznego, metalowy, kolor biały

Drzwi wewnętrzne wg opisu i zestawienia do projektu:

-  drzwi  wewnętrzne – zastosować skrzydła  drzwiowe pełne,  wzmocnione,  z  płyty wiórowo-
otworowej,  okleinowane,  o  podwyższonej  odporności  na  wilgoć,  kolor  –  do  uzgodnienia  z
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Użytkownikiem, 3 zawiasowe, wyposażone w zamki wpuszczane – typ ( klucz zwykły lub na
wkładkę  patentową  lub  blokada  WC  -  do  uzgodnienia  z  Użytkownikiem),  szyld  i  klamki
metalowe – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem, kolor tulei wentylacyjnych – współgrający z
kolorem  okleiny;  ościeżnice  metalowe  uniwersalne  pomalowane  –  kolor  do  uzgodnienia  z
Użytkownikiem

- drzwi przesuwne – zamek i kolor - do uzgodnienia z Użytkownikiem

- drzwi wewnętrzne aluminiowe – wg projektu, malowane proszkowo- kolor biały

2.  Okładziny  ścienne –  płytki  gat.I  o  wym.  25x35  cm  oraz  2,5x2,5  cm  do  wykonania
obwodowych opasek o łącznej wysokości 7,5 cm

Wybór  glazury  (kolor,  faktura)  zostanie  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  po
przedstawieniu przez Wykonawcę do wyboru min. 3 wzorów płytek

3. Posadzki :

- zaplecze – płytki gresowe gat.I o wym. 45x45 cm;

antypoślizgowość – grupa B, min. R10 wg DIN 51130
nasiąkliwość – max. 0,5 %

ścieralność – min. IV klasa (PEI4) wg PN-EN ISO 10545-7
Wybór  płytki  (kolor,  faktura)  zostanie  dokonany  w  trakcie  realizacji  robót  po

przedstawieniu przez Wykonawcę do wyboru min. 3 wzorów płytek

-  korytarz  –  płytki  gresowe  gat.  I  –  dopasować  kolorem,  wzorem  i  wielkością  płytki  do
istniejącego gresu – do akceptacji Użytkownika

W progach zastosować aluminiowe listwy dylatujące.

4. Dodatkowe zalecenia:

- w pom. nr 1 i 15 – wykonać wymianę drzwi, parapetów wewnętrznych, obudowy płytami g-k
wentylacji  mechanicznej i  pionów i  poziomów instalacyjnych, przewidzieć malowanie ścian i
sufitów

- na okres do czasu montażu drzwi EI 60 należy wykonać prowizoryczną  ściankę na początku
korytarza zaplecza sanitarno-szatniowego od strony szkoły z płyty OSB na pełną wysokość

 (roboty tymczasowe)

- na okres do dnia 24 czerwca 2017r. należy wykonać prowizoryczną ściankę z drzwiami na
końcu korytarza zaplecza sanitarno-szatniowego przed wejściem na sale gimnastyczną z płyty
OSB na pełną wysokość (roboty tymczasowe)

- zdemontować kanały  i kratki wentylacyjne w ścianie zewnętrznej oraz zamurować otwory i
otynkować

  

B. Branża sanitarna

1. Wentylacja mechaniczna
- montaż instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej wraz z centralą nawiewno-wywiewną

2. Instalacja wodociągowa:
- demontaż instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- montaż instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
- montaż armatury odcinającej i czerpalnej,
- montaż izolacji termicznej z pianki poliuretanowej.
- dezynfekcja instalacji wodociągowej i badania fizyko-chemiczne próbek wody z uzyskaniem
pozytywnego wyniku

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
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- demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej ,
- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
- montaż przyborów sanitarnych,

4. Instalacja centralnego ogrzewania:
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż instalacji centralnego ogrzewania
- montaż grzejników stalowych płytowych
- montaż izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej.

 Zakres robót  branży sanitarnej :

a) Instalacja wodociągowa:
-   Istniejące   przybory  sanitarne  wraz  z  podejściami  pod  armaturę  oraz  rury  instalacji
wodociągowej  należy zdemontować ,
- Główne poziomy instalacji wodociągowej na parterze należy wykonać z rur Kan-Therm  

polipropylenowych  Pn16  z  wkładką  AL.  Rury  należy  prowadzić  natynkowo  w  przestrzeni
kanału  pod posadzkowego oraz izolować cieplnie ,
- Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać z rur PP Pn10 (woda zimna) i PP16 (woda 

ciepła),
- Pod każdym pionem wodociągowym należy zamontować zawory odcinające,
- Przed każdym zaworem ze złączka należy zamontować zawór antyskażeniowy EA215 Dn15.

b) Instalacja kanalizacji:
- Istniejąca instalację kanalizacji oraz podejścia odpływowe należy zdemontować,
- Główne piony kanalizacji prowadzić po wierzchu ścian,
- Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rury wywiewne i rewizje,
- Poziomy instalacji kanalizacji doziemnej wykonać z rur PVC SN8.

c) Instalacja c.o.
-  Główne przewody rozdzielcze  instalacji  c.o  wykonać  z  rur  Kan-Therm polipropylenowych

stabilizowanych  wkładką  AL  łączonych  przez  zgrzewanie.  Przewody  rozdzielcze  należy
układać w kanale podposadzkowym,

-  Instalację  grzejnikową  na  parterze  należy  wykonać  z  rur  PP  kładzionych  w  warstwach
podłogowych nad którymi należy zapewnić min 4 cm wylewki,

-  przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne stosować rury ochronne  średnicy o dwie
demencje wyższą od instalacji.

d) Wentylacja 
Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowanej.

  Zakres prac obejmuje:
- montaż rurociągów,
- montaż central wentylacyjnych z osprzętem, montaż wentylatorów,
- badania instalacji,
- wykonanie  izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji.
Wentylacja składa się z trzech układów:
Układ  N-1 układ  wentylacyjny  zapewniający  nawiew  świeżego  powietrza  do  pomieszczeń
natrysków poprzez centralę  wentylacyjną nawiewno-wywiewną wyposażoną  w nagrzewnicę
elektryczną. Z uwagi na wytrącanie się skroplin na wymienniku krzyżowym, należy wykonać
odprowadzenie skroplin do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.
Układ W-1 układ usuwa powietrze z pomieszczenia natrysków. 

Układ W-3 układ usuwający powietrze z pomieszczeń WC poprzez wentylatory łazienkowe.
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Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przewidziany  do  realizacji  remontu  instalacji  sanitarnych,
zawarty  jest  w  dokumentacji  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,
załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

C. Branża elektryczna

1. Roboty elektryczne:

Zakres robót elektrycznych został określony w opracowanym projekcie budowlano-
wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 
2. Dodatkowe uwagi i zalecenia dotyczące wykonywania robót:

- w sierpniu 2014 r. dokonano wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych w  
  pomieszczeniach bloku sportowego 
- należy wykorzystać istniejące przewody, oprawy oświetleniowe i  osprzęt  elektryczny  
  zainstalowany na tym etapie  - (dołożyć w niezbędnym zakresie)- wymianie   
  podlegają uszkodzone  elementy instalacji elektrycznej
- w remontowanym segmencie obiektu istniejącą instalację  należy przebudować 
  a rozdzielnicę RS rozbudować pod projektowane potrzeby i wyposażenie – 
  zmienić lokalizację opraw i osprzętu 
- dla opraw w ilości 2 lub więcej szt. instalować przełączniki świecznikowe.
- zasilenie sprężarki (dla gabinetu stomatologicznego) wykonać poprzez wyłącznik serwisowy
- wypusty dla suszarek zakończyć gniazdem 230V/16A bryzgoszczelnym p/t
- wykonać połączenia wyrównawcze i ekwipotencjalne: w niezbędnym zakresie 
  urządzeń systemu wentylacji (centrali, obudów, elementów kanałów i innych), 
  w niezbędnym zakresie sieci CO i wody użytkowej, - zainstalować szynę wyrównawczą w  
  puszce PCV p/t i połączyć bednarką z uziomem otokowym lub pogrążyć uziom pionowy  
  Ф20/6m <10Ω oraz połączyć z szyną PE w RS. Elementy połączyć pierścieniowo. 
- przenieść 2kpl. stanowisk PEL

  Wykonać pomiary ochronne:
- instalacji elektrycznej
- pomiary natężenia oświetlenia (wszystkie rodzaje) w remontowanych pomieszczeniach
- pomiary sieci LAN przeniesionych stanowisk PEL
  
II. ZALECENIA  DLA OFERENTA:

Wszystkie maszyny, urządzenia i sprzęty powinny posiadać obowiązujące, stosowne atesty, 
certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji,deklaracje 
zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i być dopuszczone do 
obrotu zgodnie z przeznaczeniem.

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

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji  przebudowy pomieszczeń zaplecza
sanitarno-szatniowego bloku sportowego zawarty jest w przekazanej dokumentacji projektowej
oraz  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  załączonych  do  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokumentacja projektowa:

1.  Projekt  budowlany  –  Projekt  przebudowy  pomieszczeń  zaplecza  sanitarno-szatniowego
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bloku sportowego 

2.  Projekt  wykonawczy  -  Przebudowa  pomieszczeń  zaplecza  sanitarno-szatniowego  bloku
sportowego - Architektura+Konstrukcja

3.  Projekt wykonawczy – Instalacja wentylacji mechanicznej w zapleczu sanitarno-szatniowym

4. Projekt wykonawczy – Instalacje wod-kan i c.o. w zapleczu sanitarno-szatniowym

5. Projekt budowlano-wykonawczy – Projekt instalacji elektrycznych

6. STWiOR -  Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego –
branża budowlana

7. STWiOR -  Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego –
Instalacja wentylacji mechanicznej w zapleczu sanitarno-szatniowym

8. STWiOR -  Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego –
Instalacje wod-kan i c.o. w zapleczu sanitarno-szatniowym

9. STWiOR -  Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno-szatniowego bloku sportowego –
instalacje elektryczne

10.  Pozwolenie  na  budowę  nr  589/2015  znak:  WRM-IV.6740.588.2015.MJ
z dnia 9 grudnia 2015r

III. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji przedmiotu umowy:

rozpoczęcie  – od 22 maja 2017r.

zakończenie  - maksymalny do 25 sierpnia 2017r.

Ze  względu  na  potrzebę  użytkowania  pomieszczeń  zaplecza  sanitarno-szatniowego  bloku
sportowego od dn. 01.09.2017r., Wykonawca jest zobowiazany do bezwzględnego dotrzymania
terminu finalnego wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Roboty objęte zamówieniem powinny
umożliwić użytkowanie zaplecza w pełnym zakresie. 

  IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze
uciążliwości  dla  osób  korzystających  z  terenu  szkoły,  zapewni  ochronę  mienia
znajdującego się  na terenie  robót,  zapewnienie  warunków bezpieczeństwa i  higieny
pracy przy prowadzeniu robót.

2. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie
administracji szkoły.

3. Do  dnia  24  czerwca  2017r.  wszelkie  prace  powodujące  nadmierny  hałas  należy
prowadzić po godzinie 13 ³º.

4. 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.

5. 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.

6. Wykonawca w terminie nie później  niż  7 dni przed wbudowaniem materiałów  jest
zobowiązany  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu  tj.  Inspektorowi  Nadzoru
wnioski materiałowe z załącznikami tj.  aprobatą techniczną, atestami, deklaracjami,
itp.
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7. Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty
z ceną ryczałtową za zrealizowanie zadania.  Kosztorys ofertowy  należy przekazać
Zamawiającemu po podpisaniu umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

8. 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.

9. Wykonawca  wybrany  w  drodze  przetargu  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
w  Wydziale  Inwestycji  i  Remontów  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
w terminie 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien
być zgodny z kosztorysem ofertowym.

10.Wykonawca w terminie  10 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,

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.

11.Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani co najmniej 2 razy w tygodniu
przebywać na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru. 

12.Wykonawca  w  terminie  10  dni od  podpisania  umowy  wypełni  i  dostarczy
Zamawiającemu załącznik (według załączonego wzoru) dotyczący funkcji, jakie zostały
przewidziane przy realizacji przedmiotu zamówienia.

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

14.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 robót.

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

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

V. WYTYCZNE OGÓLNE.

                                                  

1.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).

2.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być  przedmiar  robót  opracowany
przez Wykonawcę,  sporządzony w oparciu  o przekazaną dokumentację  projektową,  opis
przedmiotu zamówienia oraz 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 oraz opis przedmiotu zamówienia.

3.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.

4.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,
koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie
pozostające trwale po zakończeniu budowy).

5.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.

6.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.

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

8.Niezwłoczne  informowanie  przez  Wykonawcę  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego)  o  problemach  technicznych lub  okolicznościach,  które  mogą wpłynąć  na
jakość robót lub termin zakończenia robót.

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

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

11.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach), 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. 

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

13.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.

14.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości przedmiotu
umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w terminie 5 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy.

15.Załączony przez zamawiającego do SIWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie
charakter pomocniczy.

16.  W  przypadku  stwierdzenia  braku  danych  wykonawca  winien  zwrócić  się  do
zamawiającego o wyjaśnienie na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r  Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)

17. Zdaniem zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ pozwala
na  sporządzenie  przez  wykonawcę  przedmiarów  robót,  przygotowanie  oferty  oraz
wykonanie  robót  budowlanych.   W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości
związanych z opracowaniem przedmiarów robót wykonawca zwróci się do zamawiającego
na piśmie o udzielenie  wyjaśnień.

18. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz ilości
robót  są nieobowiązkowe.

19. Powinna być zachowana zgodność między zakresem robót wynikających z dokumentacji 
    projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.

20.  Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu i zapoznania się z
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia
ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.

21. Materiały rozbiórkowe wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
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