
                        Załącznik nr 2
                                                                                                                                                                     
                                   

                                                        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA            

         dla opracowania koncepcji adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy
ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 17

w ramach zadania inwestycyjnego 

 „Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17” 

I. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia.

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  opracowanie  koncepcji  adaptacji  części  budynku  Szkoły
Podstawowej Nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 17
w  ramach  zadania  inwestycyjnego  „Siedziba   Miejskiego  Przedszkola  Nr  17”  wraz  z
opracowaniem wykazu kosztów inwestycji.

II. Lokalizacja.

Przedmiotowa część budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przeznaczona na adaptację zlokalizowana
jest na terenie Miasta Płocka  przy ul. Kossobudzkiego 7 na działce o nr ewid. 403, położonej w
obrębie ewidencyjnym Nr 4 -  Łukasiewicza.  Działka nr  403 od wschodu graniczy z zabudową
wielorodzinną, wzdłuż granicy zachodniej przebiega ciąg spacerowy „Pasaż Roguckiego”.
Wskazany teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

III. Opis stanu istniejącego.

W chwili obecnej część budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 stanowi część dydaktyczną budynku
szkoły.  Omawiana  część  została  dobudowana  na  potrzeby  szkoły  w  latach  1984-85.  Stan
techniczny konstrukcji  określa się jako dobry i zadowalający według przeprowadzonych kontroli
okresowych obiektu. Budynek posiada pełne podpiwniczenie oraz 3 kondygnacje nadziemne.
 
Dane techniczne części budynku:

- długość budynku – 33,5 m
- szerokość budynku – 12,50 m
- powierzchnia zabudowy – 418,75 m2
- powierzchnia użytkowa ogółem – 1.451,56 m2
- kubatura – 5.946,00 m3

Budynek wyposażony w:

- instalację elektryczną
- instalację wodociągową i kanalizacyjną
- kanalizację deszczową
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- instalacja c.o. i  c.w.u. -  zasilana z sieci  miejskiej (część dydaktyczna posiada odrębny węzeł
cieplny, po remoncie w 2000r. – obecne zapotrzebowanie ciepła cz. dydaktycznej  – 126 kW na
potrzeby c.o. i c.w.u.)

Zakres zagospodarowania terenu objęty przedmiotem zamówienia wskazany został na załączniku
graficznym – Załącznik nr 1, obejmuje część działki o nr ewid. 403, przybliżona powierzchnia do
zagospodarowania to ok. 1200 m2. Teren przeznaczony na wykorzystanie dla placu zabaw na
potrzeby  przedszkola,  w  chwili  obecnej  obejmuje  m.in.  boisko  do  koszykówki,  planowane  do
rozbiórki.
     

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem   zamówienia  jest  opracowanie  koncepcji adaptacji  części  budynku  Szkoły
Podstawowej  Nr  3  na  potrzeby  Miejskiego  Przedszkola  Nr  17 wraz  z  odrębnym  blokiem
żywieniowym, zagospodarowaniem terenu i placem zabaw oraz opracowaniem wykazu kosztów
planownej inwestycji.

Przedstawiona koncepcja ma posłużyć Zamawiającemu do wyboru optymalnego rozwiązania pod
względem  społecznym,  technicznym  i  ekonomicznym,  w  oparciu  o  założenia  funkcjonalno-
użytkowe przedszkola.

Zamawiający zaznacza na wstępie,  że  istnieje  konieczność dokonania  wizji  lokalnej  w terenie
obejmującej przedmiot zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy w celu
prawidłowego sporządzenia wartości przedstawionej oferty oraz przyjęcia właściwych rozwiązań
techniczno-funkcjonalnych przez oferenta.  

V. Założenia FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE.

Zamawiający  przedstawia  założenia  do  programu  funkcjonalno-użytkowego  adaptacji  budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 17 im. Małego Księcia w Płocku
w wersji 6-oddziałowej i 7-oddziałowej.

Zamawiający wymaga wykonanie koncepcji dla wymagań przedszkola minimum 6-oddziałowego
według przedstawionych założeń:

I.     Założenia  do  programu  funkcjonalno-użytkowego    adaptacji  budynku  Szkoły
Podstawowej Nr 3     dla Miejskiego P  rzedszkola   Nr 17 im. Małego Księcia w Płocku przy ul.
Szymona Kossobudzkiego –  6 odziałów „żywieniowych”

Charakter placówki: Przedszkole ogólnodostępne.

Przewidywana liczba miejsc: 150 dzieci

Planowana organizacja przedszkola:  6  oddziałów „żywieniowych”   (czynny   9  -  10  godz.
dziennie) dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

Wykaz pomieszczeń:

 Dydaktycznych i terapeutycznych
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A) 3 sale zajęć/ zabaw dla dzieci (każda ok. 50 m²):

Przy każdej z sal zajęć powinien znajdować się: 
- zespół sanitarny z natryskiem, 3 umywalki, 2 muszle sedesowe (14 m²)
- schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczyciela (5 m²)
- schowek na leżaki i pościel (8 m²)
- schowek porządkowy z umywalką dla woźnej oddziałowej  (ok.3 m²)

        3 sale zajęć/ zabaw dla dzieci (każda ok. 50 m²):

Przy każdej z sal zajęć powinien znajdować się: 
- zespół sanitarny, 3 umywalki, 2 muszle sedesowe (14 m²)
- schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczyciela (5 m²)
- schowek porządkowy z umywalką dla woźnej oddziałowej  (ok.3 m²)

B)   Dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne:

       Sala do zajęć dodatkowych w ramach kół zainteresowań (ok. 25 m²), 

Przy sali powinien znajdować się: 
- zespół sanitarny (1 umywalka, 1 miska ustępowa) (ok. 3 m²)
- schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli (ok. 3 m²)

C)   Gabinety specjalistów:

1. gabinet terapii logopedycznej (ok. 10 m²), 
2. gabinet terapii pedagogicznej (ok. 10 m²),
3. gabinet psychologa (ok. 10 m²), 

Na potrzeby wszystkich gabinetów: 
◦ zespół sanitarny (1 umywalka, 1 miska ustępowa) (ok. 8 m²)
 schowek porządkowy z 1 umywalką dla woźnych na potrzeby wszystkich gabinetów (ok. 5

m²)

D)   Sala gimnastyczna (200 m²) z zamontowaną sceną. 
 Sala będzie pełniła również funkcję sali widowiskowej, będą się w niej odbywały uroczystości
przedszkolne, imprezy międzyprzedszkolne itp.

Dodatkowe pomieszczenia, które powinny znaleźć się przy sali gimnastycznej:
- zaplecze sanitarne (2 umywalki i 2 miski ustępowe) (ok. 7 m²)
- magazyn na sprzęt sportowy i sprzęt audio (ok. 8 m²)
- pomieszczenie na garderobę (stroje taneczne, teatralne, sportowe dla dzieci) (ok. 15 m²)
- pomieszczenie magazynowe (stałe sezonowe elementy dekoracji sali gimnastycznej i innych

pomieszczeń przedszkola, materiały do dekoracji, itp.) (ok. 10 m²)
- schowek porządkowy z umywalką (3 m²)

 Szatnia dla 150 dzieci  wraz z poczekalnią i toaletą ogólnodostępną (oddzielnie: męską i
damską)
(ok. 200 m²)

- schowek porządkowy z umywalką dla woźnej (ok. 4 m²)
- pomieszczenie gospodarcze na potrzeby szatni (ok. 6 m²)

 Pomieszczenia administracyjne  pracowników  administracji,  nauczycieli  i  obsługi  z
zapleczem socjalnym i sanitarnym:
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1. Pomieszczenia dla administracji i nauczycieli  :
- gabinet dyrektora (ok. 15 m²)
- gabinet pracownika administracyjnego (ok. 8 m²)
- gabinet referenta (ok. 10 m²)
- pomieszczenie dla referenta na archiwum i szafę pancerną (ok. 4 m²)
- pomieszczenie gospodarczo-magazynowe w pobliżu pokoju referenta (ok. 6 m²)
- gabinet pielęgniarki z zespołem sanitarnym (1 umywalka, 1 miska ustępowa) (ok. 11 m²) 
-     pokój nauczycielski (dla 13 osób) z kącikiem socjalnym (ok. 30 m²) z zespołem sanitarnym
(2 umywalki, 2 miski ustępowe  (ok.  10  m²),  z  pomieszczeniem  gospodarczym  na  ksero,
materiały dydaktyczno – biurowe (ok. 6 m²)

2. Pomieszczenia dla pracowników obsługi z zapleczem socjalnym i sanitarnym:
- pomieszczenie socjalne z szatnią dla pracowników obsługi: 7 osób (ok. 20 m²), 
- zespół sanitarny dla pracowników obsługi (2 umywalki, 2 miski ustępowe, natrysk) (ok. 10
m²)

 Blok kuchenny i magazynowy z zapleczem sanitarnym i socjalnym

pomieszczenie kuchenne (trzon kuchenny) (60 - 70 m²)
magazyn chłodnia (10 m²)
magazyn produktów suchych (6 m²)
magazyn na warzywa i owoce (8 m²)
pomieszczenie do obróbki jaj (4 m²)
zmywalnia na potrzeby kuchni (10 m²)
pomieszczenie na talerze i garnki (8 m²)
pomieszczenia do wydawania posiłków (10 m²)
pomieszczenie do obróbki warzyw z umywalką i basenem (8 m²)
pomieszczenie na wózki (12 m²)
schowek porządkowy z umywalką (4 m²)
2 pomieszczenia gospodarcze, każde po (5 m²)

Zmywalnia przedszkolna:
sale zabaw/zajęć dla dzieci na jednej kondygnacji – 1 zmywalnia (30 m²) lub sale zabaw/zajęć
dla dzieci na wielu kondygnacjach – 2 zmywalnie (po 20 m²) połączone między sobą i blokiem
kuchennym windą towarową

Pomieszczenia     socjalne     i     sanitarne dla pracowników kuchni:  

- zespół sanitarny dla 4 pracowników kuchni:
część żeńska – 2 umywalki, 2 miski ustępowe, 2 natryski (8 m²)
część męska – 1 umywalka, 1 miska ustępowa, 1 natrysk (3-4 m²)

- pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni z umywalką oraz z szatnią (12 m²), 

 Inne pomieszczenia gospodarcze przedszkola:

- pomieszczenie na pralnię, suszarnię i prasowalnię (20 m²)
- pomieszczenie gospodarcze na sprzęt ogrodniczy, porządkowy warsztat drobnych napraw dla
dozorcy (10 m²)
- pomieszczenie na archiwum przedszkolne (15 m²)
- łazienki dla personelu (1 umywalka, 1 miska ustępowa) na kondygnacjach (każda ok. (3-4 m²).

 Teren ogrodu przedszkolnego do zabaw i rekreacji – ogrodzony:
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 plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią i zielenią, z wydzielonymi częściami dla
dzieci młodszych i starszych,

 parking 

 Wytyczne odnośnie zagospodarowania terenu i wyposażenia placu zabaw:

1. 3 place zabaw dla dzieci wyposażone w:
- ścianki funkcyjne: kółko i krzyżyk, liczydło, trójkąty i kwadraty;
- ścianki wspinaczkowe 2 szt.
- wieże widokowe ze zjeżdżalnią 2 szt.
- kraina malucha 2 szt.
- tor przeszkód 2 szt.
- bujaki 4 szt.
- zestawy wielofunkcyjne z 3 wieżyczkami 1 szt.
- bajkowy tor przeszkód 2 szt.
- most z dwiema wieżami 1 szt.
- kładka sprawnościowa 2 szt.

2. pod place zabaw bezpieczna nawierzchnia syntetyczna
3. plac do rysowania kredą dla dzieci wyposażony dodatkowo w 3 sztalugi do rysowania
4. karmniki dla ptaków z poidełkami 2 szt.
5. ławki z oparciem 6 szt.
6. stojak na 10 rowerów
7. śmietniczki 6 szt.
8. odbojniki na parkingu
9. chodnik wokół przedszkola
10. roślinność:

· drzewa niskopienne,
· krzewy ozdobne,
· iglaki,
· klomby z bylinami wieloletnimi

II.     Założenia  do  programu  funkcjonalno-użytkowego  adaptacji  budynku  Szkoły
Podstawowej Nr 3   dla Miejskiego P  rzedszkola   Nr 17 im. Małego Księcia w Płocku przy ul.
Szymona Kossobudzkiego –  7 odziałów „żywieniowych”

Charakter placówki: Przedszkole ogólnodostępne.

Przewidywana liczba miejsc: 175 dzieci

Planowana organizacja przedszkola:  7  oddziałów   „  żywieniowych  ”  (czynny  9  -  10  godz.
dziennie) dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

Wykaz pomieszczeń:

 Dydaktycznych i terapeutycznych

A)  3 sale zajęć/ zabaw dla dzieci (każda ok. 50 m²):

Przy każdej z sal zajęć powinien znajdować się: 
-zespół sanitarny z natryskiem, 3 umywalki, 2 muszle sedesowe (14 m²)
-schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczyciela (5 m²)
-schowek na leżaki i pościel (8 m²)
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-schowek porządkowy z umywalką dla woźnej oddziałowej  (ok.3 m²)

        4 sale zajęć/ zabaw dla dzieci (każda ok. 50 m²):

Przy każdej z sal zajęć powinien znajdować się: 
-zespół sanitarny, 3 umywalki, 2 muszle sedesowe (14 m²)
-schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczyciela (5 m²)
-schowek porządkowy z umywalką dla woźnej oddziałowej  (ok.3 m²)

B)   Dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne:

       Sala do zajęć dodatkowych w ramach kół zainteresowań (ok. 25 m²), 

Przy sali powinien znajdować się: 
-zespół sanitarny (1 umywalka, 1 miska ustępowa) (ok. 3 m²)
-schowek na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli (ok. 3 m²)

C) Gabinety specjalistów:

1. gabinet terapii logopedycznej (ok. 10 m²), 
2. gabinet terapii pedagogicznej (ok. 10 m²),
3. gabinet psychologa (ok. 10 m²), 

Na potrzeby wszystkich gabinetów: 
- zespół sanitarny (1 umywalka, 1 miska ustępowa) (ok. 8 m²)
- schowek porządkowy z 1 umywalką dla woźnych na potrzeby wszystkich gabinetów (ok. 5

m²)

D)  Sala gimnastyczna (200 m²) z zamontowaną sceną. 
 Sala będzie pełniła również funkcję sali widowiskowej, będą się w niej odbywały uroczystości
przedszkolne, imprezy międzyprzedszkolne itp.

Dodatkowe pomieszczenia, które powinny znaleźć się przy sali gimnastycznej:
zaplecze sanitarne (2 umywalki i 2 miski ustępowe) (ok. 7 m²)
magazyn na sprzęt sportowy i sprzęt audio (ok. 8 m²)
pomieszczenie na garderobę (stroje taneczne, teatralne, sportowe dla dzieci) (ok. 15 m²)
pomieszczenie magazynowe (stałe sezonowe elementy dekoracji  sali  gimnastycznej i  innych

pomieszczeń przedszkola, materiały do dekoracji, itp.) (ok. 10 m²)
schowek porządkowy z umywalką (3 m²)

 Szatnia dla 175 dzieci  wraz z poczekalnią i toaletą ogólnodostępną (oddzielnie: męską i
damską)
(ok. 200-230 m²)

schowek porządkowy z umywalką dla woźnej (ok. 4 m²)
pomieszczenie gospodarcze na potrzeby szatni (ok. 6 m²)

 Pomieszczenia administracyjne  pracowników  administracji,  nauczycieli  i  obsługi  z
zapleczem socjalnym i sanitarnym:

1. Pomieszczenia dla administracji i nauczycieli  :
- gabinet dyrektora (ok. 15 m²)
- gabinet dla wicedyrektora (ok. 8 m²)
- gabinet pracownika administracyjnego (ok. 8 m²)
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- gabinet referenta (ok. 10 m²)
- pomieszczenie dla referenta na archiwum i szafę pancerną (ok. 4 m²)
- pomieszczenie gospodarczo-magazynowe w pobliżu pokoju referenta (ok. 6 m²)
- gabinet pielęgniarki z zespołem sanitarnym (1 umywalka, 1 miska ustępowa) (ok. 11 m²) 
- pokój nauczycielski (dla 17 osób) z kącikiem socjalnym (ok. 30 m²) z zespołem sanitarnym

(2 umywalki, 2 miski ustępowe  (ok.  10 m²),  z  pomieszczeniem gospodarczym na ksero,
materiały dydaktyczno – biurowe (ok. 6 m²)

2. Pomieszczenia dla pracowników obsługi z zapleczem socjalnym i sanitarnym:
- pomieszczenie socjalne z szatnią dla pracowników obsługi: 10 osób (ok. 20 m²), 
- zespół sanitarny dla pracowników obsługi (2 umywalki, 2 miski ustępowe, natrysk) (ok. 10
m²)

 Blok kuchenny i magazynowy z zapleczem sanitarnym i socjalnym

 pomieszczenie kuchenne (trzon kuchenny) (60 - 70 m²)
 magazyn chłodnia (10 m²)
 magazyn produktów suchych (6 m²)
 magazyn na warzywa i owoce (8 m²)
 pomieszczenie do obróbki jaj (4 m²)
 zmywalnia na potrzeby kuchni (10 m²)
 pomieszczenie na talerze i garnki (8 m²)
 pomieszczenia do wydawania posiłków (10 m²)
 pomieszczenie do obróbki warzyw z umywalką i basenem (8 m²)
 pomieszczenie na wózki (12 m²)
 schowek porządkowy z umywalką (4 m²)
 2 pomieszczenia gospodarcze, każde po (5 m²)

Zmywalnia przedszkolna:
sale zabaw/zajęć dla dzieci na jednej kondygnacji – 1 zmywalnia (30 m²) lub sale zabaw/zajęć
dla dzieci na wielu kondygnacjach – 2 zmywalnie (po 20 m²) połączone między sobą i blokiem
kuchennym windą towarową

Pomieszczenia     socjalne     i     sanitarne dla pracowników kuchni:  

- zespół sanitarny dla 5 pracowników kuchni:
część żeńska – 2 umywalki, 2 miski ustępowe, 2 natryski (8 m²)
część męska – 1 umywalka, 1 miska ustępowa, 1 natrysk (3-4 m²)

- pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni z umywalką oraz z szatnią (12 m²), 

 Inne pomieszczenia gospodarcze przedszkola:

-pomieszczenie na pralnię, suszarnię i prasowalnię (20 m²)
-pomieszczenie gospodarcze na sprzęt ogrodniczy, porządkowy warsztat drobnych napraw dla
dozorcy (10 m²)
-pomieszczenie na archiwum przedszkolne (15 m²)
-łazienki dla personelu (1 umywalka, 1 miska ustępowa) na kondygnacjach (każda ok. (3-4 m²).

 Teren ogrodu przedszkolnego do zabaw i rekreacji – ogrodzony :

· plac zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią i zielenią, z wydzielonymi częściami dla
dzieci młodszych i starszych,

· parking 
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 Wytyczne odnośnie zagospodarowania terenu i wyposażenia placu zabaw:

1. 3 place zabaw dla dzieci wyposażone w:
- ścianki funkcyjne: kółko i krzyżyk, liczydło, trójkąty i kwadraty;
- ścianki wspinaczkowe 2 szt.
- wieże widokowe ze zjeżdżalnią 2 szt.
- kraina malucha 2 szt.
- tor przeszkód 2 szt.
- bujaki 4 szt.
- zestawy wielofunkcyjne z 3 i 4 wieżyczkami 1 szt.
- bajkowy tor przeszkód 2 szt.
- most z dwiema wieżami 1 szt.
- kładka sprawnościowa 2 szt.
2. pod place zabaw bezpieczna nawierzchnia syntetyczna
3. plac do rysowania kredą dla dzieci wyposażony dodatkowo w 3 sztalugi do rysowania
4. karmniki dla ptaków z poidełkami 2 szt.
5. ławki z oparciem 6 szt.
6. stojak na 10 rowerów
7. śmietniczki 6 szt.
8. odbojniki na parkingu
9. chodnik wokół przedszkola
10. roślinność:
· drzewa niskopienne,
· krzewy ozdobne,
· iglaki,
· klomby z bylinami wieloletnimi

Uwagi:
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącej sali gimnastycznej w budynku Szkoły
Podstawowej  Nr  3  na  potrzeby Miejskiego  Przedszkola  Nr  17  w przypadku  braku  możliwości
wygospodarowania powierzchni na salę gimnastyczną.

VI. Zakres przedmiotu zamówienia

Opracowana dokumentacja winna zawierać:  część opisową, graficzną jak również kosztową -
wykaz kosztów inwestycji.

Zakres zlecanej dokumentacji obejmuje:

1.  Koncepcja w zakresie zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, koncepcja 
powinna zawierać:

a)  część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
-   określenie  lokalizacji:  charakterystyka  terenu  (  położenie,  wielkość,  ukształtowanie,  warunki
gruntowo – wodne itp. ), problemy własnościowe gruntów,
-  ogólne  omówienie  programu  funkcjonalno-użytkowego  z  podaniem  zakresu  rzeczowego  i
wyszczególnieniem obiektów zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, niezbędnych jako
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funkcja towarzysząca obiektom lub samodzielnie działające inwestycje,
-  powiązania komunikacyjne inwestycji ( układ drogowy wewnętrzny i zewnętrzny),
-  rozeznania branżowe infrastruktury technicznej ze wstępnymi bilansami potrzeb ( woda, ścieki,
energia elektryczna, telekomunikacja, ciepło itd. ), 
-  określenie warunków realizacji ( ogólna koncepcja realizacji,  warunki terenowe wykonawcy –
doprowadzenie wody, energii elektrycznej itd. ),
-  zbiór dokumentów technicznych dotyczących inwestycji i ewentualnych opinii i uzgodnień,
-  w  ramach  zagospodarowania  należy  uwzględnić  i  rozplanować  plac  zabaw  zgodnie  z
przedstawionymi  założeniami  w  miejscu  istniejącego  boiska  do  koszykówki  planowanego  do
rozbiórki

b) część graficzną:
-  przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu inwestycji, tj. naniesienie na mapę
zasadniczą szaty roślinnej, uzbrojenia itp.
-  koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego terenu
-  koncepcja układu komunikacyjnego,
-  ideogramy infrastruktury technicznej,
-  określenie stref uciążliwości i ewentualnej strefy ochronnej,
-  odniesienie się do ewentualnej strefy obsługi i powiązania inwestycji z otoczeniem.
-  koncepcja  rozplanowania  placu  zabaw  zgodnie  z  przedstawionymi  założeniami  w  miejscu
istniejącego boiska do koszykówki
- koncepcja nasadzenia zieleni

Zagospodarowanie terenu Wykonawca przedstawi na mapie do celów projektowych w skali  co
najmniej 1:250.

W  zakresie  zagospodarowania  terenu  i  rozwiązania  koncepcji  układu  komunikacyjnego
Wykonawca przedstawi rozwiązanie dwuwariantowe: 

 I wariant – dojazd i komunikacja od strony ul. Gawareckiego

 II wariant – dojazd i komunikacja od strony ul. Kossobudzkiego

2.  Koncepcja  w  zakresie  opracowań  budowlano  –  instalacyjnych, koncepcja  powinna
zawierać:

a) część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji oraz jej przewidywanych efektów,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
-   określenie  lokalizacji:  charakterystyka  terenu  (  położenie,  wielkość,  ukształtowanie,  warunki
gruntowo – wodne itp.), problemy własnościowe,
-  program użytkowy inwestycji ( charakterystyka programu, wielkość i struktura, zakres rzeczowy,
omówienie problematyki osób niepełnosprawnych, omówienie problematyki obrony cywilnej),
-   ustalenie  wytycznych  dotyczących  zaopatrzenia  w  media  (  woda,  ciepło,  gaz,  energia
elektryczna itp.) oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i odprowadzenie ścieków,
-   propozycje  rozwiązań  architektoniczno  –  budowlanych   (  rozwiązania  przestrzenne   i
funkcjonalne, określenie przewidywanego standardu wykończenia materiałowego i  wyposażenia
obiektu, wytyczne dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych ), oraz sieci uzbrojenia
terenu
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-  omówienie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne,
-  zbiór dokumentów technicznych i ewentualnych uzgodnień z właściwymi władzami,
- wykaz normatywów mających zastosowanie w projekcie, których spełnienie zapewni uzyskanie
przewidywanych standardów.

b) część graficzną:
-  rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne projektowanej zabudowy,
-   projekty koncepcyjne –  architektoniczne obiektu  m.in.  rzuty  poszczególnych kondygnacji  ze
wskazaniem  układu  funkcjonalno-użytkowego,  elewacje  wraz  z  kolorystyką,  wizualizacje
przestrzenne 
-  niezbędne uszczegółowienie koncepcji w zakresie konstrukcyjno – materiałowym i instalacyjnym

Projekty  koncepcyjne  –  architektoniczne  obiektu  obejmujące  m.in.  rzuty  poszczególnych
kondygnacji ze wskazaniem układu funkcjonalno-użytkowego, elewacje, wizualizacje przestrzenne
należy wykonać w skali min. 1:100.

3.  Wartość  Kosztorysowa  Inwestycji  (WKI) –  opracowanie  to  należy  wykonać  osobno  na
podstawie wydawnictwa wskaźników cenowych wg wydawnictwa Sekocenbud (według aktualnych
na dzień oddania koncepcji  wskaźników cenowych )  publikowanego przez OWEOB „Promocja”
Sp. z o.o. Warszawa z podziałem na:

 w zakresie zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu

 w zakresie opracowań budowlano – instalacyjnych

VII. Wymagania dla Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zakres prac związanych z opracowaniem koncepcji:
-/  inwentaryzacja  budowlano-instalacyjna  obiektu  w  zakresie  niezbędnym  dla  opracowania

koncepcji,
-/ wykonanie badań i odkrywek niezbędnych do przyjęcia ostatecznych rozwiązań projektowych,
-/ zakup map do celów projektowych,
-/  uzyskanie niezbędnych uzgodnień  i opinii,  dokonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów

i uzgodnień z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz instytucjami, organizacjami, gestorami sieci
i  innymi  jednostkami,  których  uzyskanie  okaże  się  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidłowej jego realizacji

-/  analiza  aktualnych  warunków  przyłączeniowych  istniejących  mediów,  zbilansowanie
zamówionych mocy z uwzględnieniem konieczności oddzielnego opomiarowania mediów i w
razie  konieczności  wystąpienie  do  gestorów  sieci  (woda,  prąd,  kanalizacja  deszczowa
i  sanitarna,  ciepło)  oraz  uzyskanie  aktualnych  warunków  technicznych  przyłączenia  dla
odrębnego budynku przedszkola

-/ uzyskanie na opracowaniu koncepcji pozytywnej opinii i uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. p.poż.
i rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych

-/  uzyskanie na opracowaniu akceptacji  użytkownika – dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17
i Szkoły Podstawowej Nr 3

-/ uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu ds. Estetyki Miasta zgodnie z Zarządzeniem nr 2227/2016
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki
Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym,
-/  uzyskanie pozytywnej opinii  Ogrodnika Miasta Płocka zgodnie z Zarządzeniem Nr 409/2015
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  13  marca  2015  roku  w  sprawie  wprowadzenia  zasad
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opracowywania, opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów związanych z terenami zieleni
na obszarze Gminy Miasta Płocka
-/  Wykonawca  otrzyma  –  na  swój  pisemny  wniosek  –  upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do
reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania
koncepcji.

2. Opracowaną koncepcję należy wykonać zgodnie z:

-/  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.1994  Nr
89 poz.414 z późn. zm.)
-/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.)
-/ Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 2012 roku, poz. 463),
-/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym   (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
-/ Zarządzeniem nr 2227/2016  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powo-
łania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów 
pod względem plastycznym,
-/ Zarządzeniem nr 2797/2016  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie 
wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodno-
ści z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock,
-/ Zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie 
wprowadzenia zasad opracowywania, opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów związa-
nych z terenami zieleni na obszarze Gminy Miasta Płocka
-/zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami i normami

       Treść zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej  www.bip.ump.pl.

3. Ilość i forma opracowania dokumentacji: 

Koncepcje będące przedmiotem zamówienia należy przedstawić w formie :
- opisowej
- graficznej
- elektronicznej

Część opisową opracowania należy wykonać w formie papierowej na formacie A4, które należy
trwale oprawić wraz z okładką z tytułem opracowania w sposób uniemożliwiający dekompletację w
4 egzemplarzach.

Część  graficzna  (kolorowa)  opracowania  winna  być  wykonana  w  4  egzemplarzach w  formie
papierowej w formacie min. A3 i dołączona do części opisowej tworzącej spójne opracowanie oraz
dodatkowo przedstawiona na planszach w formacie min. A2, sztywne, lekkie, o grubości maks. 10
mm w układzie pionowym lub poziomym.
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Część  graficzna  winna  obejmować  m.in.  zagospodarowanie  terenu  wraz  z  placem  zabaw,
wizualizacje przestrzenne, elewacje, rzuty wraz z rozplanowaniem funkcjonalno-użytkowym. 

Część  elektroniczna  koncepcji   powinna  obejmować  płytę  CD  lub  DVD  zawierającą  zapis
elektroniczny części graficznej (w wersji kolorowej)  i opisowej w formacie nieedytowalnym  (PDF).

Wartość  Kosztorysową  Inwestycji  (WKI)  Wykonawca wykona  jako  osobne  opracowanie na
podstawie wydawnictwa wskaźników cenowych wg wydawnictwa Sekocenbud (według aktualnych
na dzień oddania koncepcji  wskaźników cenowych )  publikowanego przez OWEOB „Promocja”
Sp. z o.o. Warszawa i przedstawi w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej
(PDF).

Powyższa  ilość  egzemplarzy  nie  obejmuje  egzemplarzy  pozostawionych  jednostkom
uzgadniającym i opiniującym.

4.  Dodatkowe wymogi:

-/  Wykonawca  w  terminie  do 30.06.2017r. przedłoży  do  akceptacji  Zamawiającego  wstępną
koncepcję zagospodarowania projektowanego terenu wraz ze wstępną koncepcją funkcjonalno-
użytkową adaptowanego budynku wraz ze wstępnymi kosztami inwestycji,  na podstawie której
będzie opracowana ostateczna koncepcja. 
-/ Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgadniania z Zamawiającym wstępnej koncepcji

w  zakresie  zagospodarowania  terenu  i  opracowań  budowlano-instalacyjnych.  Uzyskane
uzgodnienie będzie podstawą do dalszej realizacji koncepcji.

-/  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  w  siedzibie  Zamawiającego  minimum
2 spotkań roboczych z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie sporządzania opracowania, w
celu  omówienia  przyjętych  rozwiązań  projektowych,  które  muszą  się  zakończyć  pisemnymi
protokołami podpisanymi przez strony. Protokół uzgodnień sporządza Wykonawca.
-/  Wykonawca  będzie  informował  Zamawiającego  o  wystąpieniu  istotnych  problemów,  których

Wykonawca mimo dołożonej należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym
zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie
wykonywał  przez  Wykonawcę działań,  do których Wykonawca zobowiązał  się  na podstawie
zawartej umowy.

Koncepcja  powinna  być  wykonana  w  stopniu  dokładności  niezbędnym  do  sporządzenia  prac
projektowych i przygotowania oferty przez wykonawcę. Powinny one zawierać rysunki w skali
uwzględniającej specyfikę prowadzonych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą
części obiektu, rozwiązań i detali architektonicznych.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, które mogą
być konieczne do przygotowania  oferty  oraz  do zawarcia  umowy i  wykonania  zamówienia.
Zaleca  się  także  aby  zdobył  na  swoją  odpowiedzialność  i  ryzyko,  wszelkie  dodatkowe
informacje,  które  mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz  zawarcia  umowy  i
wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
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VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Kompletną  zaakceptowaną koncepcję  obejmującą  część  opisową  i  graficzną  wraz  z
przedstawieniem  Wartości  Kosztorysowej  Inwestycji,  będącą  przedmiotem  zamówienia,  należy
przekazać Zamawiającemu  w terminie do 31.08.2017r.

IX. Wykaz posiadanej dokumentacji:

 Projekt Techniczno-Roboczy Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek dydaktyczny)
– Branża : Architektura – 1983r.

 Projekt rozbudowy SP Nr 3 – Branża: Konstrukcja – 1983r.

 Projekt budowlany i wykonawczy Instalacji wod-kan. w pawilonie dydaktycznym – 2006r.

 Projekt techniczny przyłącza cieplnego do SP Nr 3 – 1983r.

 Projekt  techniczny modernizacji  węzła  cieplnego tzw.  „mały węzeł”  -  Branża:  Sanitarna
wraz z doborem elementów automatyki – 1997r.

 Aneks do projektu technicznego modernizacji węzła cieplnego – Branża: Sanitarna – dobór
elementów automatyki – 2000r.

 Projekt techniczny – Instalacja elektryczna węzła cieplnego – 1997r.

 Opinia techniczna z kontroli okresowej rocznej – 2016r.

 Protokół  z  okresowej  kontroli  stanu  technicznego  obiektu  budowlanego  (pięcioletni)  –
2012r.

X. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:

Radosław Piekarz tel. 24 367-16-67 (pok. 229-B) w godzinach pracy urzędu

XI. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. Załącznik Nr 1 – teren objęty opracowaniem
2. Załącznik Nr 2 - Projekt Techniczno-Roboczy Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynek
dydaktyczny) – Branża : Architektura – 1983r.
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