
Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

przebudowy urządzeń wodnych melioracji na działkach o nr ewid. 4/5, 4/17, 6 i
7/5  w  obrębie  6  obejmującej:  budowę  urządzenia  dezynfekującego  wody
drenażowe z terenu cmentarza komunalnego wraz z budowę rurociągu melioracji
(przełączenia rurociągu R-1 i likwidacja R-1 na dalszym odcinku), budowy budynku
gospodarczego  kontenerowego  i  stróżówki  oraz  rozbudowy  części  etapu  II
cmentarza komunalnego na działkach o nr ewid. 4/5, 4/17 i 5 w obrębie nr 6 przy
ul. Bielskiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz Komunalny
- przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie
budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu”.

I. OPIS OGÓLNY
Przedmiotem zamówienia jest:

1) „zakres I”  obejmuje:

część I -  przebudowa urządzeń wodnych melioracji na działkach o nr ewid. 4/5, 4/17, 6 i
7/5 w obrębie 6 obejmująca: budowę urządzenia dezynfekującego wody drenażowe z terenu
cmentarza  komunalnego,  budowę  budynku  gospodarczego  kontenerowego  dla  potrzeb
urządzenia  dezynfekującego  wraz  z  instalacjami  wewnętrznymi  i  zewnętrznymi  wodno-
kanalizacyjnymi  i  elektrycznymi,  osprzętem  oraz  chodnikiem,  budową  rurociągu
melioracyjnego  (przełączenie  rurociągu  R1  z  połączeniem  do  kanalizacji  deszczowej
wybudowanej w latach 2014 - 2015 w ramach rozbudowy cmentarza, przebudowa włączeń
3-ch istniejących drenaży - zbieraczy D, F i H oraz likwidacja rurociągu R1 dn 300 poprzez
zamurowanie  wlotu  do  studni  -  dokumentacja  projektowa  opracowana  przez  Pracownię
Projektową Hydromont s.c. Nowak, Moderacki - załącznik nr 1.
Przedmiot  zamówienia  nie  obejmuje  z  przedmiotowej  dokumentacji  budowy
rurociągu  dn  200  PVC  litych  SN8  o  długości  242,8  m  wraz  ze  studniami
tworzywowymi (PP) dn 600 oraz likwidacji kanału melioracyjnego, który zostanie
odcięty przez zamurowanie studni.

część II - rozbudowa cmentarza komunalnego części etapu II na działkach o nr ewid. 4/5,
4/17 i 5 w zakresie budowy: stróżówki wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
wodno-kanalizacyjnymi  i  elektrycznymi,  osprzętem  i  utwardzeniem  terenu,  chodników,
alejek dróg wewnętrznych, wpustów z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
regulacji wysokościowej istniejących studni  kanalizacji  deszczowej  i  drenażowej,   punktu
poboru wody ze studniami chłonnymi z podłączeniem do istniejącej instalacji wodociągowej,
oświetlenia,  ułożenie  kabli  elektroenergetycznych  niezbędnych  do  zasilania  stróżówki,
budynku  gospodarczego,  kamer  monitoringu,  ułożenie  kabli  teletechnicznych  (dla  kamer
monitoringu),  wyrównanie  terenu  w  kwaterach  gruntem  z  uwzględnieniem  rzędnych
istniejących i rzędnych projektowanych - mapa poglądowa z zakresem - załącznik nr 2 oraz
dokumentacja  projektowa  opracowana  przez  Pracownię  Projektowania  Budownictwa  i
Nadzoru Budowlanego  "Inż-bud" Łukasz Lisiński - załączniki 3. 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie poniższej decyzji i zgłoszeń:
1. decyzja  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr  403/2014  z  dnia  28  lipca  2014  roku  znak:

WRM-III.6740.382.2014.MW o  pozwoleniu  na  budowę  zmieniona  decyzją  Prezydenta
Miasta Płocka nr  356/2015  z dnia 17 lipca 2015 roku znak:WRM-IV.6740.336.2015.MW
(załączniki nr  4 i 5),

2. przyjęcie  przez  Wydział  Strategii  Rozwoju  Miasta,  Urbanistyki  i  Architektury  Urzędu
Miasta  Płocka  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  polegających  na
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budowie urządzeń wodnych melioracji obejmującej: budowę urządzenia dezynfekującego
wody  drenażowe  z  terenu  cmentarza  komunalnego,  budowę  budynku  gospodarczego
kontenerowego  wraz  z  instalacjami  sanitarnymi  i  instalacją  elektryczną,  budową
rurociągów melioracyji  (przełączenie  rurociągu R1 i  R2) z  połączeniem do kanalizacji
deszczowej z dnia 5 lipca 2016 roku znak:WRM-III.6743.190.2016.AD (załącznik nr 6).

Wykonawca przekaże wykonany przedmiot umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji:

2) „zakres II”  obejmuje:

zakres I + opcję
Opcja to: 
budowa 2-ch kwater o nr 8 i 10 zgodnie z mapą poglądową z zakresem opcji – załącznik nr 4

UWAGA: realizacja przedmiotu zamówienia według zakresu I lub zakresu II jest
uzależniona od środków finansowych jakie Zamawiający będzie mógł przeznaczyć
docelowo na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń drzew.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
zakres I – 29 września 2017 r. 
z zastrzeżeniem 
- wykonanie i oddanie do eksploatacji części I – do 16.08.2017 r.
lub w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
zakres II - 29 września 2017 r.

II. STAN ISTNIEJĄCY

W ramach ww. pozwolenia na budowę została już wykonana:
 instalacja wodociągowa bez punktów poboru wody i studni chłonnych (inwentaryzacja

powykonawcza - załącznik nr 8),
 kanalizacja  deszczowa wraz  z  przykanalikami  bez  wpustów -  etap  II  i  kolektor  w

drodze dojazdowej do rozbudowywanej części cmentarza wraz z przyłączem do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Bielskiej (inwentaryzacja powykonawcza - załącznik nr 9),

 zrealizowano  etap  Ia  budowy  parkingu  oraz  część  etapu  II  rozbudowy  cmentarza
(inwentaryzacja powykonawcza załącznik nr 10 i11)

Ze względu na konieczność przebudowy rowu i obniżenia wód gruntowych zostało wykonane
odwodnienie terenu przedmiotowej inwestycji, przebudowano istniejący rów oraz wykonano
drenaż (inwentaryzacja powykonawcza  - załącznik nr 12 i 13). 
Dokonano wycinki drzew i krzewów w zakresie zgodnym z decyzją Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 września 2014 roku znak: WKŚ-I.6131.251.2014.KM o zezwoleniu na usunięcie
drzew i krzewów - załącznik nr 16.
W celu  umożliwienia  Wykonawcy  rzetelnej  wyceny  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający
załącza uszczegółowione mapy o pomiary wysokościowe - załącznik nr 14.
Ponadto teren cmentarza obecnie jest ogrodzony ogrodzeniem docelowym i tymczasowym.
Wykonawca wygrodzi teren, na którym będzie prowadził roboty.

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

według opisów technicznych, przekrojów i szczegółów zawartych w projektach budowlanych,
projektach  wykonawczych  i  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót
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Budowlanych pn.:
1. "Zagospodarowanie,  urządzenie  i  uzbrojenie  terenu  w  zakresie  rozbudowy

cmentarza komunalnego polegającego na budowie kwater,  budynku stróżówki,
alejek,  ogrodzenia,  oświetlenia,  monitoringu  i  wewnętrznej  instalacji
wodociągowej  wraz  z  budową  parkingu" wykonanych  przez  Pracownię
Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego  "Inż-bud" Łukasz Lisiński,

2. "Budowa  urządzeń  wodnych  melioracji  obejmującej:  budowę  urządzenia
dezynfekującego  wody  drenażowe  z  terenu  cmentarza  komunalnego,  budowę
budynku  gospodarczego  kontenerowego  wraz  z  instalacjami  sanitarnymi  i
instalacją elektryczną, budową rurociągów melioracyjnych (przełączenie rurociągu
R1 i R2) z połączeniem do kanalizacji deszczowej"  wykonanych przez  Pracownię
Projektową Hydromont s.c. Nowak, Moderacki 

oraz  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  załączonych  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.
Tam,  gdzie  w  dokumentacji  projektowej  i  STWiOR  (w  opisach,  na  rysunkach,
w Specyfikacjach Technicznych, czy przekazanych przedmiarach robót itp.) zostało wskazane
przykładowe pochodzenie (marka,  znak towarowy, producent,  dostawca itp.)  materiałów,
elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, Zamawiający dopuszcza wbudowanie
materiałów  równoważnych  lub  nie  gorszych  niż  te  materiały,  elementy  lub  urządzenia.
Zastosowane  materiały,  elementy  i  urządzenia  mają  zagwarantować  realizację  robót  w
zgodzie z decyzją zatwierdzającą projekt  budowlany i  udzielającą pozwolenia na budowę
oraz zapewnią  uzyskanie  parametrów technicznych nie  gorszych od założonych  w wyżej
wymienionych dokumentach.
W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  udowodnienie  “równoważności”  spoczywa  na
Wykonawcy.

IV. WYTYCZNE OGÓLNE I UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji  lokalnej  przez Wykonawcę w terenie objętym
przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i  wnikliwej analizy w
celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót.

2. 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.

3. 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). 

4. W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  prac
towarzyszących  (usługi  geodezyjne,  inwentaryzacja  powykonawcza,  tymczasowa
organizacja  ruchu  itp.).  Koszty  usług  geodezyjnych,  koszty  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesień wykonanych robót na mapę z wykonaniem
jej w formie elektronicznej (w systemie eDIOM, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
Miasta  Płocka  Nr  688/11  z  dnia  29  lipca  2011  roku   "W  sprawie  wprowadzenia
wytycznych  do  prac  projektowych  i  odbiorów  robót  dla  budowy,  przebudowy  i
remontu  dróg"  i  zarządzenia  nr  1867/2012  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia
04.07.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia  29.07.2011  roku)  oraz  badania  stopnia  zagęszczenia  winny  obciążać  koszty
pośrednie Wykonawcy robót. 

5. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem
niezbędnych badań dotyczących wykonanych nawierzchni zgodnie z wytycznymi do
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prac projektowych i odbiorów robót związanych z budową, przebudową i remontem
ulic,  które zostały określone w Zarządzeniu nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia  29 lipca 2011 r. i zarządzeniu nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4
lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka ,

6. Podstawą  skalkulowania  ceny  za  roboty  budowlane  ma  być  przedmiar  robót
opracowany  przez  Wykonawcę,  sporządzony  w  oparciu  o  przekazane  projekty
techniczne,  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  zalecaną  wizję  lokalną  w  terenie.
Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary robót, z zastrzeżeniem,
że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne ani w zakresie
przyjętych  tam  podstaw  wycen  ani  ilości  wykazanych  robót.  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  i  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  wizję  lokalną  w
terenie.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10.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.

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

12. W  ryczałcie  należy  uwzględnić  prowadzenie  ewentualnych  robót
odwodnieniowych.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  swoją  własną
odpowiedzialność  i  ryzyko  oszacuje  wartość  tych  robót  i  wliczy  w  cenę
ryczałtową.  

UWAGA !
Wykonawca ma obowiązek wykonać zamówienie  zgodnie z  zapisami § 4 wzoru
umowy.
Ponadto należy:

- zastosować włazy kanałowe z żeliwa szarego dn400 o średnicy 680 mm.
Pokrywę  włazu  montować  z  wypełnieniem  betonowym  lub
polimerobetonowym, z  wkładką tłumiącą umieszczoną  we frezie  pokrywy
lub ramie, zamontowaną na stałe (nieklejona). W przypadku nawierzchni z
kostki betonowej włazy winny być kołnierzowe. W terenie nieutwardzonym
właz wynieść ponad teren od 5 cm do 8 cm.

- Zastosować  studnie betonowe z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe  lub  o  podobnych  parametrach).  Komory  robocze  studni
rewizyjnych winny być zaprojektowane z betonu klasy B45 wodoszczelnego
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W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150. Krąg denny
studni powinien posiadać gotową prefabrykowaną kinetę wraz z przejściami
szczelnymi  dostosowanymi  do  wybranego  materiału,  takiego  jak
projektowany kolektor. Kineta z betonu tej samej klasy co beton studni.

- Na  studniach  kanalizacji  deszczowej  i  wpustach  należy  zastosować
pierścienie odciążające, zamiast zwężek betonowych.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania na sieci kanalizacji deszczowej rur
z PVC.

- Odcinki  rurociągów  znajdujące  się  w  projektowanych  terenach
utwardzonych. Zasypka gruntem rodzimym spowoduje osiadanie gruntu w
przyszłości. Należy dokonać wymiany gruntu. Powyższe należy uwzględnić
w składanej ofercie.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. dokumentacja projektowa część I - załącznik nr 1,

2. mapa poglądowa z zakresem - załącznik nr 2,

3. dokumentacja projektowa część II - załącznik nr 3,

4. mapa poglądowa z zakresem opcji - załącznik nr 4,

5. decyzja  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr  403/2014  z  dnia  28  lipca  2014  roku  znak:
WRM-III.6740.382.2014.MW o pozwoleniu na budowę - załącznik nr 5,

6. decyzją  Prezydenta  Miasta  Płocka  nr  356/2015   z  dnia  17  lipca  2015  roku  znak:
WRM-IV.6740.336.2015.MW zmieniająca ww. decyzję - załącznik nr 6,

7. skuteczne zgłoszenie z dnia 5 lipca 2016 roku znak: WRM-III.6743.190.2016.AD - załącznik nr 7,

8. inwentaryzacja powykonawcza instalacji wodociągowej - załącznik nr 8 (wersja elektroniczna),

9. inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej - załącznik nr 9 (wersja elektroniczna),

10. inwentaryzacja powykonawcza budowy części parkingu etap Ia – załącznik nr 10,

11. inwentaryzacja powykonawcza budowy części rozbudowy cmentarza etap II – załącznik nr 11,

12. inwentaryzacja powykonawcza przebudowy rowu i drenażu - załącznik nr 12 (wersja elektroniczna),

13. inwentaryzacja powykonawcza przebudowy rowu c.d.- załącznik nr 13 (wersja elektroniczna),

14. niweleta terenu objętego zakresem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 14 (wersja elektroniczna),

15. decyzją  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  9  września  2014  roku  znak:  WKŚ-I.6131.251.2014.MR  o
zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów - załącznik nr 16 (wersja elektroniczna),

16. Druk wniosku materiałowego – załącznik nr 15 (wersja elektroniczna),
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