
DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, elektryczne, instalacji  sanitarnych i  wentylacji,
zagospodarowanie terenu, które należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w  projektach
budowlanych  i  wykonawczych  opracowanych  dla  zadania  -„Zmiana  sposobu  użytkowania
budynku  po  Gimnazjum  nr  2  na  potrzeby  Płockiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki  wraz  z
zagospodarowaniem  terenu,  miejscami  parkingowymi,  drogą  wewnętrzną  oraz
infrastrukturą  towarzyszącą”  oraz  Decyzją  NR  463/2016  z  dnia  15.11.2016  r  w  zakresie
zatwierdzenia  projektu  budowlanego  i  udzielenia  pozwolenia  na  budowę,  Decyzją  NR
202/2016 z dnia 12.09.2016 r i 210/2016 z dnia 23.09.2016 r Biura Konserwatora Zabytków
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku.
Istniejący  budynek  po  wygaszonym  Gimnazjum  nr  2  powstał  w  latach  1965  -  1970r.  Obiekt
położony jest na działkach 949/1, 950/1, 951/1 przy ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego  oraz ul.
Harcerza  Antolka  Gradowskiego.  Obiekt  znajduje  się  na  ogrodzonej  działce.  Przedmiotowy
budynek  jest  wykonany  w  technologii  tradycyjnej-  murowanej  z  żelbetowymi  stropami  między
kondygnacyjnymi i stropodachem wentylowanym.
Budynek  jest  obiektem  cztero-  kondygnacyjnym,  częściowo  podpiwniczonym  połączonym  z
budynkiem sali gimnastycznej poprzez łącznik. Do obiektu można dostać się poprzez 7 wejść.  5
wejść  prowadzi  do głównego budynku,  1  do  sali  gimnastycznej  oraz  1  do łącznika  od strony
boiska.
Ściany zewnętrzne budynków  wykonane  w technologii murowanej  z bloczków żużlobetonowych, 
od wewnątrz są wyprawione tynkiem cementowo - wapiennym (pomalowane farbą olejną i 
emulsją). Ściana zewnętrzna od strony zachodniej i wschodniej jest ocieplona styropianem 
gr.12cm. Ściany wewnętrzne murowane gr. 25cm, 12cm, 10,cm.
Budynek do tej pory był obiektem oświatowym, po dokonanej przebudowie  będzie pełnił  funkcję 
kulturową z racji umieszczenia  w nim  Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
W  części parterowej budynku znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz 
mieszkanie na II piętrze, które przez cały okres trwania prac budowlanych będą funkcjonować. 
Pomieszczenia przychodni oraz mieszkanie wyłączone są z zakresu przedmiotu zamówienia, lecz 
instalacje wspólne dla obiektu muszą funkcjonować do czasu ich przebudowy i zapewnienia 
mediów dla PPP Nr 2 i mieszkania .
W ramach robót objętych przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie robót zgodnie z 
opisami technicznymi i projektami budowlanymi i wykonawczymi :                                                     
- termomodernizację budynku obejmującą prace dociepleniowe ścian i fundamentów  (zwraca się 
uwagę, iż termomodernizacja elewacji budynku wykonana jest z płyt styropianowych, a w  części z 
zastosowaniem wełny mineralnej zgodnie  z rysunkami elewacji - strefy pożarowe. Istniejące 
ocieplenie budynku należy rozebrać  )                                                                                                 
-  docieplenie  i pokrycie dachu                                                                                                           
-  roboty wykończeniowe zewnętrzne ( obróbki blacharskie, parapety),  instalację odgromową, 
oświetlenie, iluminację budynku                                                                                                          
-  roboty  wewnątrz budynku wraz z  wymianę wszystkich elementów instalacji wewnętrznych 
budynku.                                                                                                                                              
W ramach zagospodarowania terenu, wraz z uzbrojeniem, przewiduje się wymianę istniejących i 
budowę nowych części utwardzonych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z  miejscami postojowymi
oraz uporządkowanie terenów biologicznie czynnych wraz z przebudowami  wejść do budynku i 
montażem elementów małej architektury.  Dostosowanie przeciwpożarowe budynku, wyposażenie 
budynku w gaśnice w ilości wynikających z instrukcji bezpieczeństwa  pożarowego opracowanej 
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji zatwierdzonego projektu  budynku
pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Stwierdzone podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia, niezgodności projektu z obowiązującymi przepisami, Wykonawca ma obowiązek , 
zatwierdzić przez rzeczoznawcę ds zabezpieczeń ppoż. i zrealizować  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynku. 



II. Branża budowlana
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:                                                                 
a/ projekt budowlany branży architektonicznej wraz z opisem technicznym, inwentaryzacją 
dendrologiczną, opisem technicznym dotyczącym wycinki drzew
b/ projekt wykonawczy  branży architektonicznej wraz z opisem technicznym, opisem technicznym 
dotyczącym zagospodarowania terenu i projektu zieleni,                                                                   
c/ projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjnej. 
d/ projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej
e/ specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
Ponadto w zakresie zagospodarowania terenu, Wykonawca winien wycenić i wykonać:                   
a/ prace związane z oczyszczeniem i malowaniem ogrodzenia, uzupełnieniem brakujących 
elementów metalowych ogrodzenia.  
b/ zamurowanie wnęk po likwidowanych szafach przyłącza elektrycznego
c/ naprawę murków zewnętrznych i schodów ( wejść do piwnic, murków oddzielających zmiany 
ukształtowania terenu )
d/ demontaż wygrodzeń i daszków ( np. starego śmietnika, piłkochwytów, ogrodzeń 
wewnętrznych )
e/ prace związane z wykonaniem trawników
Uwaga: z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się wyposażenie sali widowiskowej.          
Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje:                                                                                     
- podestu scenicznego wraz ze schodkami  wykazanych w pkt. 7.8 opisu technicznego do projektu 
wykonawczego branży architektonicznej                                                                                             
-  sprzętu oświetleniowo-nagłośnieniowego  wykazany w pkt. 8.0 opisu technicznego projektu j.w 
wraz z konstrukcją aluminiową, okablowaniem i wciągarkami łańcuchowymi                                     
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną zawartą w 
projekcie budowlanym tom I. 
 Zwraca się uwagę, aby wszystkie przegrody oddzielenia pożarowego wykonane  w systemie REI  
posiadały pełną dokumentację  ochrony pożarowej.  
Należy przed szpachlowaniem i malowaniem ścian usunąć malowanie farbą olejną.                         
2. Za wszystkie wynikłe w trakcie  prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada 
Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na 
terenie objętym robotami.
4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy  i inne, należy wywieźć i 
utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie robót budowlanych. 
5. Prowadzenie robót musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
6. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar  robót opracowany przez 
Wykonawcę,   sporządzony   w   oparciu   o   przekazane projekty  budowlano – wykonawcze i 
wizję lokalną na terenie planowanej inwestycji.                                                                             
Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla 
Wykonawcy /Oferenta i mogą być traktowane tylko jak pomocnicze do przygotowania oferty 
cenowej. 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.
7.  Zamawiający  zaleca  dokonanie  wizji  lokalnej  na  obiekcie przed  sporządzeniem  oferty
cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .
8. 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.                                                                                                          
9. Wykonawca   winien   opracować  kosztorysy   ofertowe ,  metodą szczegółową, zgodnie z 
zasadami przyjętymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych" wydanie 
Stowarzyszenia  Kosztorysantów Budowlanych z 2005 r.  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 / Oferenta).                                  

10. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać prac 
towarzyszących.
11. 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.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, projektami budowlanymi i wykonawczymi, decyzją pozwolenia na budowę, decyzjami 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, 
wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich  Normach i w 
Prawie Budowlanym, przepisami ochrony ppoż.. Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby 
muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest, przed 
wbudowaniem, dostarczyć do zatwierdzenia, Karty materiałowe.
13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać   zgodę  Zamawiającego i Projektanta w przypadku 
zastąpienia materiałów  występujących  w projektach  innymi, spełniające wszelkie wymagania i 
parametry  techniczne określone w   dokumentacji technicznej.
14. Przed przystąpieniem  do robót budowlanych i wycinki drzew, Wykonawca zobowiązany jest do
zgłoszenia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz uzyskać akceptację na nasadzenia 
kompensacyjne.
15.Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową, do odbioru technicznego w 2 
egzemplarzach, dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz 
wymagania norm stosowanych materiałów wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
16. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Firmą Fortum Płock Sp. z o.o ( wykonawcy  
węzła cieplnego ) harmonogramu i niezbędnego zakresu wykonania robót budowlanych w zakresie
węzła cieplnego. Wszystkie instalacje wod-kan, co i elektryczne Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić do pomieszczenia węzła cieplnego. Powyższe związane jest z koniecznością  
wykonania  i uruchomienia przez Fortum  węzła przed okresem grzewczym 2017/2018 roku. Dla 
pomieszczeń PPP Nr 2 oraz mieszkania musi być zapewniona możliwość ogrzewania w sezonie 
grzewczym 2017/2018 oraz dostarczona c.w.u  i  zw.
17. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania niezbędnej organizacji ruchu, którą uzgodni u 
Pełnomocnika ds Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego i w Miejskim Zarządzie 
Dróg.
18.  Wykonawca zobowiązany jest do  umieszczenia przy ogrodzeniu terenu budowy  tablicy 
informacyjnej żółtej oraz tablicy z logo funduszy europejskich (załącznik - tablica nr 1 ) o 
wymiarach min. 80x120 cm. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Pełnomocnikiem ds. 
Pozyskiwania Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Płocka  treści tablicy informacyjnej.
Tablice Wykonawca wykona i zamontuje na własny koszt.



III. Branża elektryczna
1. Załączony do SIWZ projekt budowlany i wykonawczy jest opracowaniem  dotyczącym montażu 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie.

2. Zakres robót branży elektrycznej 
   - demontaż istniejących rozdzielnic
   - demontaż: opraw oświetleniowych, przewodów, istniejącego osprzętu
     elektrycznego
     Wykonanie robót montażowych:
   - Wlz-tu zasilającego z montażem GWP 
   - rozdzielnicy głównej i oddziałowych z WLZ-tami zasilającymi 
   -  opraw i osprzętu oświetlenia ogólnego przeznaczenia- barwa światła 4000-
   4200K- nie zaleca się stosować opraw rastrowych PXF – w czasie eksploatacji  
     wysuwają się rastry z oprawy
   - opraw iluminacji budynku
   - opraw oświetlenia dróg ewakuacyjnych,
   - opraw oświetlenia awaryjnego,
   - latarń oświetlenia zewnętrznego (wszystkie lampy na słupach)
   - obwodów i osprzętu gniazd ogólnego przeznaczenia 230/400V,
   - obwodów 230/400V zasilania systemów wentylacji i klimatyzacji
   - obwodów dedykowanych gniazd 230V dla zasilenia stanowisk PEL 
   - telefoniczną – jedna skrętka z panelu telefonicznego do stanowiska PEL- 
    przeniesienie centralki telefonicznej z montażem w szafie dystrybucyjnej 
   - p.poż. - oddymiania klatek schodowych
   - połączeń ekwipotencjalnych i wyrównawczych,
   - odgromową + 4 kpl. uziomów pionowych Φ 20/6m- przy ZK22 i ZK8 oraz przy sali ZK18 i ZK15
   - domofonową,
   - SSWiN,
   - nagłośnienia
- telewizji dozorowej (monitoring wizyjny),
   - sieci LAN z montażem głównej szafy dystrybucyjnej i stanowisk PEL – gn.
     4X230V DATA + 2xRJ45
2.1. W zakresie zasilenia elektroenergetycznego obiektu należy:
- ZKP zostanie wybudowane przez Operatora sieci elektroenergetycznej na
   podstawie zawartej z Inwestorem umowy przyłączeniowej 
- należy z przedmiotowego ZKP wyprowadzi Wlz do ZK1,2 przy elewacji
  budynku z montażem rozłącznika p.poż. DPX 250A (w złączach palczatki   
   termokurcz.) Szynę PEN w złączu połączyć z uziomem.        
– kabel z ZKP ułożyć do RG na całym odcinku w rurze ochronnej DVK/R 110       
- zabudować w RG wyłącznik DPX 250 A bez wyzwalacza podnapięciowego 
-  przyciski PPWP z sygnalizacją świetlną stanu położenia wyłącznika p.poż. 
- montaż rozdzielni RG -wolnostojącej z wyposażeniem, proponowana
  rozdzielnica XL3 800A, oddziałowe XL3 160A

2.2. W zakresie badania wykonanych instalacji elektrycznych:
    - pomiar rezystancji izolacji,
    - pomiar impedancji pętli zwarcia,
    - pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych
    - pomiar rezystancji uziomów odgromowych
    - pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych, ekwipotencjalnych  i
      odgromowych                                                              
    - pomiar natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
-  pomiar  sieci  LAN  –  mapa  połączeń,  długości  kabli,  rezystancja  par,  opóźnienie  propagacji,
różnica opóźnieniapropagacji, tłumienie, częstotliwość 



2.3. Należy także przeprowadzić: (sporządzić protokoły)
       Próby funkcjonalne działania:
    - instalacji p.poż – system oddymiania klatek schodowych
    - funkcjonalne działanie głów. wyłącznika prądu 
    - instalacji SSWiN,
    - instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
    - instalacji domofonowej,
    - instalacji nagłośnieniowej,
     - instalacji telefonicznej
    - systemu monitoringu wizyjnego,
    - próby kompatybilności działania urządzeń peryferyjnych i   
      programowalnych w GPD z urządzeniami informatycznymi. 

2.4. Zalecenia i uwagi dotyczące wykonywania robót elektrycznych:
-  na  czas  prowadzonego  remontu  należy  wykonać  na  własny  koszt  montaż  zasilenia
prowizorycznego placu budowy na  podstawie  wydanych warunków przyłączenia  przez  Energa
Operator O/ Płock będących załącznikiem nr 2 do SIWZ – umowę  kompleksową z Operatorem
zawiera wykonawca.
Po wykonaniu prowizorki budowlanej wykonać pomiary ochronne – dla  urządzeń w RB oraz na
końcowych przedłużaczach. Protokóły z  przedmiotowych pomiarów przekazać inwestorowi.    
- po przeprowadzeniu kabli i przewodów przez ściany oddzieleń pożarowych, przepusty należy 
uszczelnić materiałami  w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów 
budowlanych, przez które przechodzą  
- rozdzielnice oddziałowe wykonać jako podtynkowe lub natynkowe  ze względu na konstrukcję
ścian, z ok. -25% rezerwą dla zainstalowania  dodatkowego osprzętu- stosować bloki rozdzielcze
na szynę TH 100A dla RS   160A
- oprawy oświetlenia ogólnego należy zastosować jako przeciwolśnieniowe z zapłonem 
elektronicznym, moc źródeł światła jak  w PW
- oprawy oznaczone symbolem B1 typ MF 30 4x14 W powinny być typ BS 102 1x58 W
- na sali widowiskowej oprawy instalować na zwieszakach natomiast 4 szt. projektorów przy scenie
na  szynoprzewodach  na  zwieszakach.  Kolor  opraw  i  projektorów  na  sali  widowiskowej  oraz
projektorów korytarzowych uzgodnić z Użytkownikiem
- dla  potrzeb napraw serwisowych,  remontowych w RG zainstalować  podlicznik  na szynę  TH
gniazdo 400V i 2x230V  
-  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji:  LAN  i  stanowisk  komputerowych,  gniazd
ogólnego przeznaczenia ostateczną lokalizację  ustalić z użytkownikiem. 
-  obwody do klimatyzatora 230 V zakończyć gniazdami wtykowymi 16 A
- z uziomu otokowego wyprowadzić przewody uziemiające (bednarka) do : RG, węzeł CO i  innych
niezbędnych dla  połączeń ekwipotencjalnych  
- połączeniami ekwipotencjalnymi i wyrównawczymi objąć: wyposażenia   węzła CO, rozdzielaczy 
CO, koryt kablowych, central wentylacyjnych,  kanałów wentylacyjnych i innych niezbędnych dla 
systemu   
 - zasilenie napędów bram wjazdowych oraz obwody oświetlenia zewnętrznego  ułożyć na całych 
trasach w rurach ochronnych                                                                                                              
- wykonać prace związane z ułożeniem kanalizacji telefonicznej rura HDPE40 od szafy 
dystrybucyjnej do studzienki telefonicznej - uzgodnić z Operatorem  Petrotel sp z o.o Płock i 
zgłosić do odbioru
- w zakresie instalacji domofonowej- w celu umożliwienia  swobodnego dostęp  w godzinach 
szczytu, z konsoli portiera należy zwalniać elektrozamki w drzwiach wejściowych i furtce od strony 
ul. Jakubowskiego
- wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ułożonych linii   kablowych (Wlz, oświetlenie
terenu, telefonicznej, uziomu otokowego)
Z uwagi na funkcjonowanie w części budynku mieszkania na II p. i roboty nie objęte są zakresem
niniejszej inwestycji, należy pozostawić zasilanie w energię elektryczną lokal mieszkalny do chwili
wykwaterowania  lokatora.  Obecnie  budynek  POKiS-u  zasilony  jest  ze  złącza  kablowego
zlokalizowanego  w  ogrodzeniu  przy  ul.  Jakubowskiego  dwoma  Wlz-tami  dla  dwóch  liczników
energi  elektrycznej.  Wejście  do  lokalu  mieszkalnego  jest  od  strony  klatki  szczytowej  z



zainstalowaną  rozdzielnicą  na  półpiętrze  z  której  zasilone  jest  mieszkanie.  W  związku  z
powyższym należy  pozostawić  jeden  Wlz  i  układ  pomiarowy pod  napięciem z  którego  należy
zasilić przedmiotową rozdzielnicę na półpiętrze nowym Wlz-tem lub istniejącym, jeżeli wychodzi
bezpośrednio z rozdzielnicy głównej.
W przypadku wykwaterowania lokatora przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy, opisany
zakres robót ulega anulowaniu. 
2.5. Procedury związane ze zgłoszeniem przebudowy zasilania
     obiektu i montażem układu pomiarowego w Energa Operator SA
- złożyć w Przedsiębiorstwie Energetycznym  „Oświadczenie o gotowości  instalacji przyłączanej”
w obiekcie, załączyć schemat jednokreskowy  zasilania obiektu. Kopię „Oświadczenia o gotowości
instalacji  przyłączanej”   z  pieczątką  wpływu  do  Przedsiębiorstwa  Energetycznego  przekazać
inwestorowi, 
- złożone dokumenty trafiają do działu uzgodnień dokumentacji   -  po pozytywnym uzgodnieniu
– pobrać w dziale przyłączeń Energa Operator SA O/Płock dokument „Oświadczenie o wykonaniu
przyłączenia” 
 - złożyć wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej (podpisany przez użytkownika), załączyć 
„Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”- w   ENERGA Operator SA   O/Płock ul. Wyszogrodzka 
106 
 - w związku z zakupem energii elektrycznej przez użytkownika z PGE Obrót SA należy złożyć
wniosek o zawarcie umowy na  zakup energii (podpisany przez użytkownika) załączyć  dokument
„Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”  - PGE Obrót SA ul, Marsa, Warszawa  
2.6. Montaż  osprzętu  (gn.  wtykowe,  PEL,  RTV)  po  wcześniejszym ustaleniu  jego  lokalizacji  z
użytkownikiem,  należy  jeszcze  uzgodnić  z  branżą  budowlaną  i  sanitarną  (uniknięcie  kolizji  z
grzejnikami i innym wyposażeniem pomieszczeń)
2.7. Należy przewidzieć zasilacze przeznaczone dla instalacji technologicznych branży budowlanej
i sanitarnej.
2.8.Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego 
usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się 
instalacje teletechniczne, ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, klimatyzacji,  wentylacji, kanalizacji.
 Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także
powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o taki
montaż  poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń,  aby wykluczyć lub zmniejszyć do 
minimum negatywne wzajemne  oddziaływanie.  Z kolei inne niż elektryczna,wymienione wyżej 
instalacje  powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź   wymianie nie 
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych.  
2.9. Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia  
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru  robót, 
SIWZ, wiedzą  techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi   w Polskich 
Normach i w Prawie Budowlanym.
2.10. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, 
technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym 
Przepisach Budowy Urządzeń  Elektroenergetycznych i odpowiednich norm.  
2.11. Ujęte w projekcie wykonawczym nazwy handlowe i znaki towarowe      zastosowanych 
urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować     jako rozwiązanie przykładowe 
określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatury i 
materiałów innych   producentów pod warunkiem, że posiadają one  dopuszczenie do stosowania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
oraz spełniają parametry techniczne  określone w dokumentacji,  w szczególności  w zakresie;
- dopuszczalnego obciążenia prądowego,
- dopuszczalnego napięcia izolacji, napięcia roboczego, napięcia sterowania,
- klasy ochronności.
- w schematach ideowych rozdzielni przewidzianych do wymiany i nowo  wykonywanych,
- strumienia świetlnego źródeł światła
- przekroju żył kabli elektroenergetycznych i przewodów.
2.12. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia 



branży elektrycznej zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia 
przyszłych prac w celu zapoznania się z rzeczywistymi  warunkami realizacji przedmiotu 
zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia 
prawidłowej wyceny robót. 
2.13. Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem, opisem przedmiotu zamówienia,   
obowiązującymi przepisami  oraz „ Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlanych”                                                  
2.14. Roboty elektryczne prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
2.15. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do odbioru robót elektrycznych jest:
- kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w SIWZ, wiedzą techniczną, 
obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich  Normach i w Prawie Budowlanym   
- pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów  instalacji poparta 
oświadczeniem kierownika robót elektrycznych 
- kompletna dokumentacja powykonawcza.
3. Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się instalację elektryczną obejmującą mieszkanie i 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  
4. W razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegających remontowi czy wymianie   należy je 
odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego,
5. Przed wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy przedstawić 
inwestorowi posiadane świadectwa dopuszczenia na materiały elektryczne występujące
w tych instalacjach zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji ,,w sprawie wykazu wyrobów służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa...” (z dnia 27.04.2010 r. Dz. U. nr 85 poz 553).
6. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów  jakościowych, 
technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym 
Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz  odpowiednich norm. 

IV.  Branża sanitarna -  załączone do SIWZ projekty budowlane i wykonawcze instalacji 
sanitarnych i wentylacji stanowią zakres przedmiotu zamówienia wraz z uzupełnieniami 
wskazanymi w niniejszej części. 
1. Woda zimna
- Instalacje wykonać z rur polipropylenu sieciowanego PP klasy PN10. Przewody prowadzone w 
bruzdach ściennych zabezpieczyć izolacją z pianki poliuretanowej Termaflex. Wszelkie przejścia 
przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym o dwie dymensje 
większe od przewodu.
- Połączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń wykonać przy pomocy giętkich przewodów 
w oplocie metalowym.

2. Woda ciepła
- Instalacje wykonać z rur z polipropylenu PP klasy PN16. Poziomy wody ciepłej należy układać 
równolegle do rur wody zimnej. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych zabezpieczyć 
izolacją z pianki poliuretanowej Termaflex. Wszelkie przejścia przez ściany wykonać w tulejach 
ochronnych z wypełnieniem elastycznym o dwie dymensje większe od przewodu.
W  istniejącym budynku znajduje się kotłownia gazowa do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Ze względu na budowę węzła, dla celów c.w.u  należy zdemontować wszelkie urządzenia oraz 
kocioł gazowy i przekazać protokóralnie Użytkownikowi w  wyznaczone miejsce . 
Demontaż istniejącej kotłowni gazowej może nastąpić po odcięciu dopływu gazu w uzgodnieniu z 
MZGazu oraz po wykonaniu nowej instalacji zapewniającej c.w.u dla PPP Nr 2 oraz mieszkania. 
Planowany przez Fortum termin wykonania węzła cieplnego X 2017 r.

3. Instalacja  kanalizacji sanitarnej
Poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur 
niskoszumowych. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonać z rur 
PVC-U kl.S SDR 34.



4. Instalacja C.O.
- Instalację c.o i c.t wykonać z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie do stosowania w 
instalacjach grzewczych. Ocynkowanie 8-14 μm, stal niestopowa 1.0034 E (DIN EN 10305 ), 
połączenia przez zaprasowanie kształtkami ze wskaźnikiem zaprasowania.    Rury należy 
rozprowadzić w posadzce pomieszczeń piwnicy i połączyć do istniejących pionów instalacji c.o. 
wykonanych z rur stalowych. Należy dokonać włączenia istniejącej instalacji c.o w mieszkaniu oraz
PPP Nr 2 do nowowybudowanej instalacji wraz z wykonaniem prób ciśnieniowych całej instalacji.

5. Instalacja hydrantowa
Projektowany budynek zabezpieczony jest pod względem p.poż przez sieć projektowanych 
hydrantów wewnętrznych. Przejścia przewodów między strefami pożarowymi należy wykonać w 
przepustach p.poż, w klasie odporności ogniowej danej przegrody.

6. Instalacja ciepła technologicznego.
Należy wykonać instalację ct. dla zasilania central wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją 
projektową

7. Wentylacja
Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowanej  Zakres prac obejmuje: 

- montaż rurociągów,
- montaż central wentylacyjnych z osprzętem,
- badania instalacji,
- wykonanie  izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji.
- otwory rewizyjne
W budynku należy zamontować klimatyzatory, jednostki wewnętrzne o parametrach :
a/ moc chłodnicza 2,5 kW
b/ moc elek. 30 W, pobór prądu 0,3 A 
jednostki zewnętrzne montowane na dachu o parametrach:
a/ moc chłodnicza 5 kW
b/ moc elek.  chłodzenie/grzanie 1,23/1,35 kW
Pozostałe parametry określono w dokumentacji projektowej 

8. Kanalizacja deszczowa
Instalacje zewnętrzne do budynku wykonać z rur i kształtek PP min.SN8 Lite DN 315mm oraz DN
200mm. Instalacje z budynku włączyć do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej znajdującej się na
działce  inwestora.  Trasę  przebiegu  nowych  instalacji  zewnętrznych  przedstawiono  na  planie
sytuacyjnym (rys.1) projektu budowlanego instalacji zewnętrznej. 

 
Przed  przystąpieniem  do  przeglądu  technicznego  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać
inspekcję TV  oraz załączyć płytę CD do protokołu odbioru. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy:                                                                                                   
- przygotowanie i przekazanie w 2 egzemplarzach kompletnej dokumentacji odbiorowej robót  
pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót i umożliwiającej dokonanie odbioru 
końcowego robót w tym m. in. powykonawczych projektu budowlanego i wykonawczego, 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy zastosowanych i 
wbudowanych materiałów i wyrobów, po 2 komplety mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie nowo wykonanej kanalizacji deszczowej
- dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich 
zastosowanych materiałów i urządzeń.                                                                                           
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa lub CE, 
a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią 
deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z Polskimi Normami oraz wymaganiami określonymi
właściwymi przepisami.



Wykonawca w dokumentacji odbiorowej zobowiązany jest przedstawić pozytywny protokół z badań
ciśnienia wody z dwóch najbliższych hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Hrc. A. 
Gradowskiego oraz przedstawić badania wody wykonane przez Sanepid.

Informacje dotyczące sporządzenia oferty – sposobu obliczenia ceny
1. Podstawą skalkulowania ceny przez wykonawców  za roboty budowlane ma być

przedmiar robót opracowany przez wykonawcę sporządzony w oparciu o przekazany projekt
budowlano – wykonawczy oraz wizję lokalną w obiekcie. Każdy z wykonawców ma możliwość
dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z
wykonaniem  prac  będących  przedmiotem  zamówienia  oraz  w  zakresie  skalkulowania  ceny
przez wykonawcę.
Zamawiający dodatkowo przekazuje wykonawcy opracowane przez Jednostkę Projektowania
przedmiary robót  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one jedynie  podstawę informacyjną,  nie  są
obligatoryjne  dla  wykonawcy  i  mają  być  traktowane  jako  pomocnicze.  Oznacza  to,  że
wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej 
wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  te  roboty  określone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i
dokumentacji projektowej na własną odpowiedzialność i ryzyko.

2. W  przypadku  stwierdzenia  braku  danych  w  dokumentacji  projektowej  niezbędnych  do
sporządzenia  oferty,   wykonawca  winien  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  na
podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych.

3. Powołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz ilości robót
są nieobowiązujące.

4. Kosztorys  ofertowy  winien  być  opracowany  metodą  szczegółową  i  dostarczony  do
zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.

5. Wykonawca w ofercie  zobowiązany jest podać :  łączną cenę za cały przedmiot zamówienia

6. W dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i 
producenta przeznaczonych do stosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią
przykład elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki
firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w
celu  najdokładniejszego  określenia  ich  charakterystyki.  Oznacza  to,  że  wykonawca  nie  jest
zobowiązany  do  stosowania  tych  konkretnych,  podanych  w  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej  produktów  i  może  stosować  inne  równoważne,   pod  warunkiem  ich  całkowitej
zgodności  z  produktami  podanymi  w  dokumentacji.  Wszystkie  produkty  zastosowane  przez
wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z
aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.     

7. Zamawiający dopuszcza na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzenie odkrywek, 
sprawdzeń, testów, prób itp. na koszt Wykonawcy w celu właściwego rozpoznania i wyceny 
przedmiotu zamówienia.


