
                  Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem właściwej zgody (pozwolenie/zgłoszenie)
na  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  rozebraniu  istniejącej  sali  gimnastycznej  wraz  z
łącznikiem, znajdującą się w budynku biblioteką przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. Jasna 8 na działkach
o numerach ewidencyjnym 60, 61, 62 i 63/1  wraz z  realizacją przedmiotowych robót budowlanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 18” w Płocku.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot zamówienia znajduje się przy ulicy Jasnej 8 na Osiedlu Skarpa w Płocku na działkach o 
numerach ewidencyjnym 60, 61, 62 i 63/1 dla których jest uchwalony  miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. 

OPIS OGÓLNY

Przedmiot zamówienia obejmuje:
ETAP  1. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  wraz  z  uzyskaniem  właściwej  zgody
(pozwolenie/zgłoszenie)  na  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  rozebraniu  istniejącej  sali
gimnastycznej wraz z łącznikiem, znajdującą się w budynku biblioteką przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul.
Jasna 8  jako obiektu niewpisanego do rejestru zabytków oraz nieobjętego ochroną konserwatorską,
Projektowanie:

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- mapę do celów projektowych w formacie dwg.

- dokumentację geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należytą starannością w sposób określony w
przepisach, zgodnie z wymaganiami aktualnych ustaw, a w szczególności: 

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409),
2. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                   25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 r., poz.
762 ze zm.),
3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129),
4. rozporządzenia 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), 
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
6. rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),
7. zarządzenie  Nr  581/2011 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  22  czerwca  2011r.  w  sprawie:
wprowadzenia  zasad gospodarki  materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z  inwestycji  prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.
8. zarządzenie  Nr  610/2011 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30  czerwca  2011r.  w  sprawie:
wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku
robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.
9. zarządzenie Nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: wprowadzenia
Instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.
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10. zarządzenie  nr  1495/2015 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  23  grudnia  2015r.  w  sprawie:
„Wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z
polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy Miasto Płock.
11. zarządzenie nr 4094/09  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: warunków
technicznych odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy -
Miasto Płock,
12. zarządzenie  nr  2797/2016 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  13  grudnia  2016r.  „Wytyczne  do
projektowania  i  realizacji  miejskiej  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  zakresie  zgodności   z  polityką
planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”,
13.obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta
Płocka – www.ump.pl  , 

ETAP 2. Realizacja przedmiotowych robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę
dokumentacji technicznej.
Realizacja:
1.  Roboty  budowlane  prowadzić  należy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  polskiego,  a  w
szczególności z wymogami Prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi rozbiórki budynków.   
2. Zakres rzeczowy obejmuje  wykonanie następujących robót:
a)  Wykonanie  rozbiórki   istniejącej  sali  gimnastycznej  wraz z  łącznikiem,  znajdującą się  w budynku
biblioteką oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.
- Kanalizację należy odciąć i zaślepić na pierwszych studniach od budynku sali gimnastycznej.
- Instalacja centralnego ogrzewania - w węźle cieplnym należy odciąć zasilanie i powrót ze względu na to,
że węzeł jest ok 30 letni należy rury zaspawać z uwagi na niesprawne zawory odcinające. Rury instalacji
c.o. wraz z grzejnikami zdemontować i zutylizować. 
- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - rury tych instalacji są w dobrym stanie, są to instalacje
paroletnie, dlatego należy je odciąć poprzez zamknięcie na zaworach w pomieszczeniu technicznym nr
100 budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku. 
- Instalacja hydrantowa - na części szkoły przeznaczonej do rozbiórki znajduje się 1 szafka hydrantowa
wraz z zasilaniem, które należy odciąć i zaspawać.
- Wykonawca po wyburzeniu budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem zamuruje powstały otwór w
ścianie budynku i zabezpieczy go tymczasowo przed zamarzaniem na okres zimowy.
- Zasilenie elektryczne sali gimnastycznej należy odciąć w istniejących rozdzielniach.
b)  Wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,  zabezpieczenie  i
oznakowanie.
c) Wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej.
d) Wyznaczenie dróg transportu wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku, miejsc składowania
materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji  obiektu administracji  budowy poprzez odpowiednie
wygrodzenie i oznakowanie.
e) Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami
transportu Wykonawcy.
f) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
g) Uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i  oznakowań wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.
h) Porządkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac.
i)  W  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy  stosować  środki  ostrożności  zapisane  w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  DZIENNIK  USTAW  Z  2003  R.  NR  47  POZ.  401  a  w
szczególności:
- odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie,
- elementy, które mogą ulec przewróceniu  w  czasie  demontażu  należy  odpowiednio zabezpieczyć, 
- przewody elektryczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami
ostrzegawczymi,
- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową,
gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Kierownik budowy powinien sporządzić plan wykonywania
prac, który musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. 
- pracownicy powinni być zapoznani z harmonogramem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.
- wykonawca wykona roboty rozbiórkowe z należytą starannością przy zachowaniu warunków BHP i Ppoż
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z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu.
3. Wykonanie robót pomocniczych, w tym:
- poniesienie kosztów związanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,
- wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja, 
-  przejęcie  na  siebie  odpowiedzialności  za  szkody  wobec  osób  trzecich  w  związku  z  prowadzonymi
robotami.
4. Bieżąca obsługa geodezyjna.
5. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do
wykonania robót określonych w umowie, w tym do : 
- wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – 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  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi w sposób skuteczny obiektu wraz z jego poszczególnymi elementami, 
- 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.
Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.
UWAGA:
Rzędne terenu, na którym będą realizowane przedmiotowe roboty budowlane po wyrównaniu
pozostaną  na  niezmienionych  wysokościach.   Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
powykonawczą geodezyjną inwentaryzacją wysokościową terenu działek o nr ewid   60, 61, 62 i
63/1.

Sposób wyliczenia oferty:
Wykonanie  na  podstawie:  zalecanej  wizji  lokalnej  w  terenie,  opisu  przedmiotu  zamówienia,  zapisów
umowy  i  przytoczonych  zarządzeń  i  uchwał  –  szczegółowej  i  wnikliwej  analizy  w  celu  dokonania
prawidłowej oceny do określenia wynagrodzenia zadowalającego Wykonawcę za wykonanie kompletnej i
pełnobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz  wykonanie  robót  budowlanych
polegających na rozebraniu  istniejącej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, znajdującą się w budynku
biblioteką  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  18  ul.  Jasna  8 uwzględniających  wszystkie  potrzeby
przedsięwzięcia, nawet te które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane, a są istotne
i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących czynności w zakresie:   

a) demontaż przyłączy w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych,

b)   rozbiórka obiektów kubaturowych,

c)   wykonanie niwelacji terenu wraz z odpowiednim zagęszczeniem gruntu.
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