
Zał. nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostosowanie  bazy  lokalowej  szkół  do  zmian  w związku  z  reformą
oświaty Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Płocku.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych mających na
celu połączenie funkcjonalne w ramach reformy oświaty Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej
nr 5 i  w Płocku przy ul. Cichej 12a, działka nr 1024/1.

1.  Zakres robót:

Roboty budowlane  realizowane będą według:

Projektu budowlano–wykonawczego dostosowania bazy lokalowej szkół do zmian w
związku z reformą oświaty Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 3 w Płocku,

oraz opisu przedmiotu zamówienia.

1.1 Zakres robót branży budowlanej.

  Wykaz prac do zrealizowania :

a) roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka istniejących ścian działowych łazienki na I piętrze,
- rozbiórka istniejących posadzek łazienki na I piętrze,
- rozbiórka płytek ceramicznych z istniejących ścian,
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych,
- demontaż pionów i poziomów sanitarnych,
- zaślepienie przewodów sanitarnych,
- rozbiórka ściany oddzielającej klatkę schodową gimnazjum od korytarza szkoły podstawowej
   na parterze.

b) roboty budowlane
- wykonanie przegród dymoszczelnych na istniejących korytarzach parteru i I piętra – stolarka 
  aluminiowa,
- wykonanie tynków uzupełniających ścian i sufitów oraz gładzi gipsowych,
- gruntowanie i malowanie ścian i sufitów,
- ułożenie na posadzce, po łazience, wykładziny PCV-tarkett,
- naprawa 2 szt. parapetów oraz wykonanie obudowy 2 szt. grzejników.

1.2 Zakres robót branży elektrycznej

Montaż nowej instalacji oświetleniowej na korytarzu I piętra 
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej,
- montaż oprawy oświetleniowej z doprowadzeniem kabla zasilającego podtynkowo,
- badania powykonawcze instalacji elektrycznych wykonanych obwodów: pomiar izolacji
  obwodów  oraz  pomiary przeciwporażeniowe.

Istniejące  wyposażenie  łazienki  należy  zdemontować  w  sposób  użytkowy.  Zdemontowane
urządzenia należy przekazać Użytkownikowi. Instalacje sanitarne należy zdemontować (wraz z
obudową – na parterze). Pozostającą instalację  należy zaślepić.
  
W wycenie ofertowej należy uwzględnić wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki.

Prace budowlane  prowadzone na terenie  placówek szkolnych  muszą być tak zorganizowane,



aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nich osób i nie powodowały zbyt dużych
utrudnień.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a
w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.
Wykonawca wyłączy teren budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie.
Na terenie budowy wykonawca wyznaczy drogi transportowe oraz utrzyma na nich czystość i
porządek, miejsca składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizację zaplecza
budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie.
Wykonawca  usunie  ewentualne  szkody  powstałe  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  z
przyczyn leżących po jego stronie.
Po zakończeniu prac budowlanych należy odtworzyć teren zielony - pas zieleni  oraz trawniki,
będące w pasie działania Wykonawcy przy wykonywaniu ogrodzenia.
Projekt zawiera informacje  dla  Wykonawcy  dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca  podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy
z kierownictwem placówki.
Cena ofertowa  musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym
wykonaniem zadania.
Wszystkie  produkty  zastosowane  przez  wykonawcę  muszą  posiadać  niezbędne  wymagane
przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi
określonej grupy produktów.     

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie:  do 25.08.2017r.

3.  Zalecenia dla oferenta

 -) oferent   powinien   dokonać  wyceny  wartości  przedmiotu  zamówienia  na  podstawie
    projektu  budowlano-wykonawczego oraz opisu  przedmiotu  zamówienia.
  Wykonawca sporządza przedmiar  robót według własnego uznania i  dokonuje  całościowej

wyceny przedmiotu zamówienia na  roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz
projekcie budowlano- wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

-) przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia zaleca się  dokonanie
wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu uniknięcia nieprawidłowości w
wycenie robót,

-)  oferent  we  własnym  zakresie  i  samodzielnie  uwzględnia  w  cenie  ofertowej  elementy
niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy,

-)  oferent  ma  obowiązek  dostarczyć  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni od  podpisania
umowy kosztorys  ofertowy  sporządzony  metodą  szczegółową,  o  wartości  zgodnej  z
zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe zrealizowanie zadania.

-) całość robót  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem budowlano-wykonawczym, opisem
przedmiotu zamówienia,  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych,  warunkami  technicznymi  jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

-)  zastosowane  do  wbudowania  materiały  i  wyroby  muszą  posiadać  aktualne,  wymagane
obecnymi  przepisami  dokumenty  potwierdzające  ich  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie,  a  także  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  potwierdzające  jakość
zastosowanych materiałów i  wyrobów ( jest to warunek odbioru robót),

-) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się na
  budowie i niepodlegające likwidacji nasadzenia zieleni, instalacje, urządzenia, nawierzchnie
  chodników i placów i inne  elementy zagospodarowania terenu oraz przywrócić teren po
  realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.
-)  Kierownik budowy jest zobowiązany co najmniej  2 razy w tygodniu przebywać na

budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



4. Wytyczne ogólne

4.1  Ochrona  mienia  znajdującego  się  na  terenie  budowy  oraz  zapewnienie  warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót.
4.2 Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej, wody i wywozu i utylizacji materiałów
z rozbiórek.

II. Kryteria oceny ofert

1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 90 %
2) Gwarancja – 10 %

W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt

2.Kryterium  "Cena" –  C będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  brutto  za  wykonanie
przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

C min

C  =  ----------  X  100 pkt  = …........... pkt
Co  

gdzie:   C min  - cena brutto oferty najtańszej
Co     - cena brutto oferty ocenianej

3.Kryterium "Gwarancja" - G będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji jakości na
roboty objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu Oferty.
Najkrótszy  możliwy  okres  gwarancji  jakości  wymagany  przez  zamawiającego  (warunek
konieczny) – 36 m-cy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez zamawiającego  –
60 m-cy.
Okres gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

G o - G min

G  =  ------------------  X 100 pkt = ............... pkt
          G max - G min

gdzie: G max  - gwarancja maksymalna (60 m-cy)
G min  - gwarancja minimalna (36 m-cy)
G  o    - gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)

4.Za najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  z  największą  ilością  punktów,  stanowiących
sumę  punktów  przyznanych  w  każdym  kryterium  z  uwzględnieniem  wagi  procentowej
danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

P = C x 60%+ G x 40%
gdzie: 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”,
P – łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.

III. Wymagania stawiane wykonawcy:



 Wymagane uprawnienia

a) przy kierowaniu robotami budowlanymi – kierownik budowy – osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

b) przy kierowaniu robotami elektrycznymi – kierownik robót elektrycznych – osoba
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektrycznych.

W/w osoby musi posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby
Inżynierów  Budownictwa  z  wpisem o  ubezpieczeniu  od  odpowiedzialności  cywilnej  z
określeniem  w  nich  terminu  ważności.  Zaświadczenia  te  zostaną  przedłożone
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Dopuszcza się uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


