
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      

REMONT PRZYŁĄCZY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DO BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Nr 1 PRZY UL. MOŚCICKIEGO 4 W PŁOCKU

obejmująca wykonanie robót budowlanych  w zakresie remontu przyłączy wodno-

kanalizacyjnych    

1.Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont przyłącza wodociągowego oraz kilku przyłączy kanalizacji

sanitarnej do budynku Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1  przy ul. Mościckiego 4  w Płocku., na

działce nr ewid. gruntu 419.  Całkowita długość remontowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej

wyniesie 99,0 m, a przyłącza wodociągowego 30,0  m.  Budynek nie znajduje się  w strefie objętej

ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Prace przewidziane do wykonania objęte są dokumentacją techniczną pt.:"Projekt  budowlany

remontu przyłączy instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynku  Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1

przy ul. Mościckiego 4 w Płocku" opracowaną w kwietniu 2017 roku. Powyższą dokumentację

załącza się do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Prace należy wykonać zgodnie z

przyjętymi  rozwiązaniami  podanymi  w  opisie  technicznym  oraz  części  rysunkowej  tej

dokumentacji.

2.Szczegółowy zakres robót objętych dokumentacją techniczną 
2.1.REMONT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wydanymi przez 

Wodociągi Płockie Sp. z  o. o, przyłącze wody wykonać od istniejącej studni wodomierzowej do 

budynku szkoły, z rur polietylenowych PE 100 PN 10  Ø 63.  Istniejącą studnię wodomierzową 

zlikwidować, a układ pomiarowy wraz z zaworem antyskażeniowym przenieść do części 

podpiwniczonej budynku szkoły.

Włączenie do istniejącego wodociągu z rur stalowych ocynkowanych należy wykonać za pomocą

łącznika synoflex DN 50/50 nr kat. 7974 firmy HAWLE.  

Nad rurociągiem na wysokości 0,4 m (na zasypce technologicznej z piasku) ułożyć polietylenową

taśmę ostrzegawczo – identyfikacyjną, z przekładką ze stali nierdzewnej. Rury zastosowane do 

budowy sieci wodociągowej powinny posiadać aktualną deklarację własności użytkowych.  

Projektowane przyłącze wody układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm i zasypać 

piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem gruntem rodzimym.

W budynku, w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy, należy zamontować zestaw 

wodomierzowy wraz  z zaworem antyskażeniowym i filtrem do wody. Za zestawem 

wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym należy wykonać połączenie z istniejącą instalacją 

wody zimnej w budynku, w taki sposób, żeby cała instalacja była zasilana za pomiarem wody. 

Wewnętrzną instalację wody w piwnicy wykonać z rur PP PN10 o średnicy 63x5,8.

Na instalacji wodociągowej należy zamontować wodomierz np. typu Altair V3 Ø32 o Q = 10m 3/h

wyposażony w nadajnik impulsów IZAR PULSE firmy MIROMETR – Cieszyn, zamocowany na

konsoli wodomierzowej poziomej oraz filtr do wody np. typu 612 00 Ø32 firmy Oventrop i zawór

antyskażeniowy typu BA 295 Ø11/2" np. firmy Honewell wraz zaworami odcinającymi. 

Wykonane  przyłącze  i  połączenie  z  istniejącą  instalacją  poddać  próbom  ciśnieniowym,

dezynfekcji  i  płukaniu.  Po  dezynfekcji  i  przepłukaniu  dokonać  analizy  fizyko-chemicznej  i

mikrobiologicznej wody w laboratorium Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Po  zakończeniu  robót  teren  i  pomieszczenia  piwniczne  należy  doprowadzić  do  stanu

pierwotnego. 
2.1.REMONT PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
Odcinki  przyłączy  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  typu  S  PVC–U Ø160,
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łączonych za pomocą uszczelek gumowych. 

Wymagana sztywność rur i kształtek - SN 8 kN/m². Rury i kształtki muszą posiadać aktualną 

deklarację własności użytkowych.   

Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i

być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji

wykonania).  Rury  PVC-U  muszą  posiadać  trwałe  oznaczenie  od  wewnątrz  (min.  w  trzech

miejscach  co  1200 na  całej  długości  rury)  umożliwiające  identyfikację  podczas  inspekcji

telewizyjnej.  Wszystkie  parametry  techniczne  muszą  być  zawarte  w  aktualnej  deklaracji

własności użytkowych.  

Wszystkie studzienki rewizyjne na przyłączach kanalizacji sanitarnej Ø 425 np. firmy WAVIN z 

kinetami polipropylenowymi przystosowanymi do systemu połączeń z rurami PVC-U.  Przykrycie 

studni, wykonać  z rurą teleskopową  i z włazami żeliwnymi typu lekkiego – klasy A15. Przejścia 

rur przez studzienki wykonać jako szczelne. 

Rury montować w wykopie na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, a następnie po wykonaniu 

próby szczelności i zasypce piaskiem do około 15 cm ponad wierzch rury, w terenach 

„zielonych” , zasypać gruntem rodzimym, a rurociągi biegnące pod terenem utwardzonym i 

chodnikiem, zasypać piaskiem zagęszczając do współczynnika min. 0,97.

Warstwę ochronną rur wykonać  z piasku drobnoziarnistego lub średnioziarnistego bez grud i 

kamieni. Całość wykopów zagęścić mechanicznie.

Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 

przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 

50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody od 

początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej :

- 0,15 l/m2 dla przewodów

- 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi

- 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Po  zakończeniu  robót  wymagana  jest  inspekcja  telewizyjna  na  każdym  odcinku  pomiędzy

studniami rewizyjnymi.

UWAGA - w zakresie doboru materiałów budowlanych
W  dokumentacji  technicznej  oraz  OPZ  zawarte  zostały  nazwy  niektórych  materiałów

budowlanych,  które  Projektant  i  Zamawiajacy  podał  jako  marki  referencyjne.  Zamawiający

dopuszcza zastosowanie materiałów  zamiennych o równoważnych parametrach technicznych,

po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiającego oraz Użytkownika. Zaproponowany

przez  wykonawcę  równoważnik  wraz  z  podaniem  wszystkich  wymaganych  parametrów

technicznych umożliwiających jego zweryfikowanie z wymogami określonymi w projekcie, musi

być zgłoszony do Zamawiającego w formie pisemnej.

Uwarunkowania realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia 
Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac remontowych, ponieważ do

należytej wyceny zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest ustalenie przez

wykonawcę m.in. sposobu organizacji prac, dostarczenia materiałów, specjalistycznego sprzętu,

co ma wpływ na koszty realizacji zadania. Koszty jakie wykonawca poniesie w ramach organizacji

robót  powinny być uwzględnione w kosztach pośrednich.

3.Wymogi dotyczące przygotowania oferty, w  ycena przedmiotu zamówienia,
z  alecenia dla wykonawcy, wymagane uprawnienia dla osób kierujących robotami
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3.1.Wycena przedmiotu zamówienia
3.1.1.Przed  przystąpieniem  do  określenia  wartości  przedmiotu  zamówienia  oferent  powinien

dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, aby należycie oszacować koszty

związane z wykonaniem zadania.

3.1.2.Projekt  techniczny stanowi  podstawę  do  wyceny wartości  zakresu  rzeczowego  zadania

przewidzianego do wykonania wg tego projektu, a załączony na ten zakres zadania przedmiar

robót nie jest obligatoryjny dla oferenta i ma jedynie charakter pomocniczy.  Cena ofertowa musi

uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym  i  bezpiecznym  wykonaniem  robót

objętych przedmiotem zamówienia. 

3.1.3.Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana  na  podstawie

sporządzonego przez oferenta przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu ofertowego,  który

ma  charakter  poglądowy  i  nie  rzutuje  na  umówioną  formę  wynagrodzenia  ryczałtowego.

Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  zostaje  dokonana  przez  oferenta  na  własną

odpowiedzialność  i  ryzyko,  w  oparciu  o  projekt  budowlany  oraz  specyfikacje  techniczne

wykonania i odbioru robót, które załącza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a

także wizję lokalną odbytą na terenie realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia.

3.1.4.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. 

3.1.5.Oferent musi dokonać wyceny na własną odpowiedzialnośc i ryzyko, w oparciu o podstawę

wyceny jaką są załączone dokumenty:  projekt,  opis przedmiotu zamówienia,  szkice i  rysunki

oraz specyfikacje techniczne wykonanania i odbioru robót, które określają rozwiązania

techniczne i materiałowe oraz ilość robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Dlatego

przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia należy dokonać analizy projektu,

OPZ, szkiców i rysunków oraz STWiOR,  jako podstawy  do  wyceny przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek  rozbieżności  pomiędzy  koniecznym  do  zrealizowania  zakresem  rzeczowym

wynikającym z projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a

przekazanym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym nie mogą być podstawą do roszczeń ze

strony wykonawcy i nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.

Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej  w

postępowaniu przetargowym oferty. 

3.1.6.Oferent nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną

ryczałtową za realizację zadania,  kosztorys  należy przedłożyć  Zamawiającemu  po podpisaniu

umowy,  w nieprzekraczalnym terminie  określonym w tej umowie.

3.1.7.Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wykonania  wszystkich  robót

budowlanych, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę,

energię), wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz

koszt  elementów  i  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  a  nie

pozostających  trwale  po  zakończeniu  budowy,  w  tym  m.in.  koszt  wykonania  tymczasowego

zabezpieczenia terenu robót i wygrodzenia strefy niebezpiecznej. 

3.2. Wymagane uprawnienia dotyczące osoby kierujących robotami
W  ramach  przedmiotu  zamówienia  realizowane  będą  roboty  branży  sanitarnej.  Wykonawca

powinien zapewnić nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia przez osoby

posiadające wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych  w  budownictwie  w  danej  specjalności  oraz  okazać  się  przynależnością  do

Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.

Do nadzorowania robót  budowlanych, które będą  realizowane w ramach zadania wymagane są

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w  następujących
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specjalnościach:

-)osoba  pełniąca  funkcję  kierownika  budowy musi posiadać  uprawnienia  budowlane  do

kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i

instalacji sanitarnych

4.Termin realizacji, gwarancja jakości,  dodatkowe kryteria oceny ofert,  
    zabezpieczenie należytego wykonania umowy
4.1.Termin realizacji
Rozpoczęcie realizacji robót – od dnia 21 czerwca 2017 roku

Zakończenie realizacji  robót i  zgłoszenie ich do odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu

dokumentów odbiorowych – do dnia 28 sierpnia 2017 roku

4.2.Gwarancja jakości
Zamawiający wymaga,  aby na zrealizowane roboty budowlane  wykonawca udzielił  gwarancji

jakości na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

4.3.Kryteria oceny ofert
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert: 

1. cena – 60%

2.  gwarancja jakości - 40 %   

Najkrótszy  możliwy  okres  gwarancji  jakości  wymagany  przez  Zamawiającego  (warunek

konieczny) - 36 miesięcy, natomiast najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do

oceny przez Zamawiającego - 60 miesięcy.

4.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca  musi  wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%

wartości przedmiotu umowy. 

5.Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) jedna robota budowlana polegające na budowie lub przebudowie sieci lub przyłączy wodno-

kanalizacyjnych  o wartości nie mniejszej niż  80.000,00 zł brutto.

6  .Obowiązki wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) dostarczenie w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy k  osztorysu ofertowego

sporządzonego metodą  szczegółową,  o  wartości  zgodnej  z  zaoferowaną ceną ofertową

oraz harmonogram rzeczowo-finansowy

2) dostarczenie w terminie 10 dni od podpisania umowy   programu zapewnienia jakości (PZJ)

stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,    o  pracowanego zgodnie ze wzorem załączonym  w

OPZ

3)  dostarczenie  w  terminie  10  dni  od  podpisania  umowy    wniosków  materiałowych

sporządzonych wg wzoru załączonego w OPZ,

4) terminowe wykonanie robót zgodnie z zapisami umowy

5) wykonanie robót zgodnie z  dokumentacją techniczną,  Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia  oraz  Prawem budowlanym, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej,

6) współpraca z Użytkownikiem w zakresie organizacji  i  bezpieczeństwa podczas realizacji

zadania oraz respektowanie jego postanowień dotyczących sposobu zabezpieczenia prac

niebezpiecznych pod względem pożarowym,  uzgodnienie z Użytkownikiem – dyrekcją ZSB
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Nr 1:

          -lokalizacji i wydzielenia stref działania wykonawcy,

-sposobu rozliczenia poboru mediów,

-terminu  przywrócenia  porządku i  czystości  na  terenie  objętym  robotami,  po  zakończeniu

robót,

7) prowadzenie robót przy zachowaniu warunków BHP i p.poż,

8) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gruzu  i materiałów z

rozbiórek wraz z przekazaniem do zamawiającego  dokumentu potwierdzającego przyjęcie

tych urządzeń i materiałów do utylizacji,

9) ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji robót,

10) zgłaszanie Zamawiającemu wykonanie robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

11) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie

prowadzonych robót remontowych na terenie placówki,

12)usunięcie wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy  z przyczyn

leżących  po  stronie  Wykonawcy.  Odpowiedzialność  wykonawcy  kończy  się  z  chwilą

podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru, 

13)informowanie  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru)  o  konieczności  wykonania  robót

zamiennych i dodatkowych niezwłocznie po  stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

14)ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru,

15)przestrzeganie  uwag i  zaleceń  zawartych  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz OPZ,

16)prowadzenie prac w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem ZSB Nr 1 – przez cały czas

realizacji zadania, 

17)wygrodzenie stref działania wykonawcy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku oraz właściwe

ich oznakowanie, 

18)prowadzenie prac w sposób staranny, ochrona zieleni istniejącej w strefie prowadzenia prac, 

19)ponoszenie  wszelkiej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w

tym także ruchem pojazdów,

20)przygotowanie  właściwej  dokumentacji  odbiorowej  pozwalającej  na  ocenę  należytego

wykonania  robót  oraz  dokumentów  zaświadczających  o  przekazaniu  urządzeń  oraz

materiałów z rozbiórek do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

21)  wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych próbki wody pobranej z nowo

wykonanego przyłącza wodociągowego i połączenia z istniejącą instalacją wodociągową

22)przekazanie wykonanego przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą zgodnie

z wymogami Prawa budowlanego,

23)posiadanie ubezpieczenia  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia obejmującego ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej

kontraktowej w wysokości nie mniejszej niż wartość przedmiotu umowy w  całym okresie

realizacji  przedmiotu  umowy.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  kopie  ww.  polis

ubezpieczeniowych w terminie 10 dni od podpisania niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie
7.1.Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

7.2.Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  i  inne  wynikające  z

istniejącego stanu terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się wykonawca

w  umowie,   włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców    (opłaty za

wodę, energię, wywóz i utylizację urządzeń i materiałów z rozbiórki itp.), koszt ubezpieczenia

robót oraz należne podatki.
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7.3.Wynagrodzenie  ryczałtowe  jest  ostateczne,  uwzględnia  wszystkie  elementy  inflacyjne  w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są

niezbędne  do  osiągnięcia  zakładanych  parametrów  technicznych  określonych  w

dokumentacji projektowej.

7.4.Wynagrodzenie ryczałtowe zostało  ustalone na podstawie sporządzonego przez wykonawcę

przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty

określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o

dokumentację  załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.5.Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

8.  Płatność za realizację przedmiotu umowy
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach fakturą częściową i fakturą końcową,

przy czym:

I  rata  –  w  wysokości  nie  przekraczającej  50  % wartości  umownej  zadania  płatna  będzie  po

wykonaniu minimum 50 % wartości przedmiotu umowy, 

II  rata – w pozostałej  wysokości umownej wartości zadania płatna będzie po bezusterkowym

odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

9. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia :
- Krzysztof Ugodziński – branża sanitarna
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Załącznik nr .......
do Umowy nr .........................................

zawartej w dniu ..........................

Plan Zapewnienia Jakości

REMONT PRZYŁĄCZY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DO BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Nr 1 PRZY UL. MOŚCICKIEGO 4 W

PŁOCKU    

w  celu  zapewnienia  jakości  realizowanych  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot
umowy obejmujący roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: 

1. Wykonawca ustanawia:

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 
Numer posiadanych uprawnień

Dane kontaktowe/wymiar
czasu pracy

nr tel. komórkowego i adres
e-mail

1 Kierownik robót sanitarnych

2.  Osoby  wskazane  w  ust.1  pkt  1  będą  działać  w  granicach  umocowania
określonego w ustawie Prawo Budowlane.
3. W załączeniu uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia potwierdzające wpis
na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

                                                                                 ---------------------------------------
                                                                                        /Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/
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