
 
                                                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest realizowany dla zadania:
,, Wygłuszenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Płocku przy ul. 
Kochanowskiego 11.
 Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wygłuszenia sali gimnastycznej
2. Wykonanie robót budowlanych polegających na wygłuszeniu sali gimnastycznej
3. Wykonanie pomiarów czasu pogłosu po wykonaniu adaptacji akustycznej sali gimnastycznej

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia: 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

I.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wygłuszenia sali gimnastycznej.

Opis stanu istniejącego:

Sala gimnastyczna jest zlokalizowana przy  kompleksie budynków szkoły podstawowej od strony 
północno-zachodniej. Przebudowana została w 2013r.  Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły 
wapienno-piaskowej grubości  55 cm docieplone styropianem grub. 14 cm,  strop nad salą z płyt 
sprężonych HC o grubości 32 cm, podłoga sportowa – parkiet sportowy ułożony na płycie OSB 
zamontowanej na ruszcie drewnianym. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Wymiary sali: 
długość 21,96 m, szerokość 11,02 m, wysokość 5,85 m.

1. Zakres opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wygłuszenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Nr 11 w Płocku przy ul. Kochanowskiego 11 w zakresie:
 Adaptacji akustycznej wnętrza sali gimnastycznej polegającej na wykonaniu  dźwiękochłonnego 
sufitu i okładziny jednej ze ścian szczytowych z materiałów spełniających ściśle określone 
wymagania. Pozwoli to na obniżenie czasu pogłosu oraz zwiększenie przez to zrozumiałości 
mowy. Czas pogłosu w sali gimnastycznej nie spełnia obecnie wymagań Polskich Norm.
Dokumentację projektową wygłuszenia sali gimnastycznej należy opracować na podstawie 
wytycznych ,, Zalecenia adaptacji akustycznej sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w 
Płocku’’ będących załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia opracowanych przez 
akredytowane laboratorium badawcze. Zalecenia zostały określone  w oparciu o wykonane 
wcześniej pomiary czasu pogłosu w sali gimnastycznej i stanowią w postępowaniu przetargowym 
program funkcjonalno-użytkowy sali.

2.  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia na posłużyć Zamawiającemu do 
należytej realizacji inwestycji  i końcowego  rozliczenia zadania.
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia musi być sporządzona zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r (z późniejszymi zmianami)  wydanego
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 Dokumentacja projektowa, służąca  do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych musi składać się z:
- projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych i projektu
  wykonawczego,
- przedmiaru robót,
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



Specyfikacje techniczne
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią opracowania zawierające zbiory 
wymagań, które są niezbędne  do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Specyfikacje muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 3 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

3. Szczegółowy zakres prac projektowych

3.1. Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

3.1.1. projekt budowlano - wykonawczy adaptacji akustycznej sali gimnastycznej polegającej na     
        zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych na suficie i jednej ze ścian szczytowych
      ( ściana sąsiednia z budynkiem szkolnym).

        
3.1.2. zastosowane materiały do adaptacji akustycznej sali  gimnastycznej muszą:
      -  mieć właściwości akustyczne ( współczynniki pochłaniania dźwięku) zgodne z tabelą 3,
         dopuszczalne są 10% odchylenia od wartości podanych w tabeli 3 opracowania 
          ,, Zalecenia adaptacji akustycznej sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku’’
         będącego załącznikiem 1A do Opisu Przedmiotu Zamówienia, rozmieszczenie materiałów 
         musi być zgodne z z opisem w tabeli 3 i rysunkami 6 i 7, wymagania akustyczne dotyczące 
         czasu pogłosu opisane są w rozdziale 3 i przedstawione na rysunku 1 w/w opracowania,
      - mieć klasę odporności mechanicznej 1A,
      - spełniać wymagania przeciwpożarowe dotyczące materiałów wykończenia wnętrz zgodnie
        z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
        technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(z późniejszymi zmianami)
3.2. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3.3. Przedmiary robót w zakresie objętym projektem.
3.4. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.5. Przekazanie Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym 
       dokumentacji  technicznej:
    - oświadczenie projektanta, że projekt został wykonany zgodnie z zaleceniami adaptacji
      akustycznej opracowanymi przez akredytowane laboratorium badawcze,
    - oświadczenie projektanta, że dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z umową,
      obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, że jest kompletna i użyteczna z       
      punktu widzenia celu, któremu ma  służyć.

Ilośc i forma opracowań dokumentacji technicznej
Wymagane jest aby dokumentacja techniczna została przekazana Zamawiającemu w formie 
papierowej i elektronicznej w następujących ilościach:

w wersji papierowej:
- projekty budowlano - wykonawcze  -  4 egz.
- przedmiary robót  -  1egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  -  2 egz.
w wersji elektronicznej - na płycie CD w 2egz. przy czym:
część opisową opracowania należy przekazać Zamawiającemu sporządzoną w  formacie PDF,  
część graficzną ( rysunki, zdjęcia itp) należy zamieścić w oddzielnych plikach PDF, przedmiary   
należy załączyć w pliku PDF.

II. Wykonanie robót budowlanych polegających na wygłuszeniu sali gimnastycznej.
1. Zakres wykonania robót budowlanych
1.1. Wykonanie wygłuszenia sufitu i jednej ze ścian szczytowych sali gimnastycznej na podstawie  
       opracowanego przez Wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego.
1.1.1 Montaż systemu konstrukcji oraz wypełnienia z płyt sufitu podwieszanego.
1.1.2. Montaż konstrukcji oraz paneli ściennych na ścianie szczytowej (sąsiedniej z budynkiem
         szkoły)



1.2  Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wykonać zabezpieczenie posadzki
        korytarza oraz podłogi sali z parkietu oraz wszelkiego wyposażenia narażonego na 
        uszkodzenia.

2. Wytyczne ogólne
2.1 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
      a szczególności Prawa budowlanego.
2.2 Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na sali gimnastycznej oraz warunki 
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót.
2.3 Wykonawca w pełni pokryje koszty poboru energii elektrycznej i wody.
2.4 Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z 
       przyczyn leżących po jego stronie.
2.5 Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej 
      współpracy z kierownictwem placówki.
2.6 Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym
      wykonaniem zadania.
2.7 Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane 
      przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi
      określonej grupy produktów.   

3. Wytyczne szczegółowe
 -) oferent   powinien   dokonać  wyceny  wartości  przedmiotu  zamówienia  na  podstawie
    opisu  przedmiotu  zamówienia, wytycznych będących programem funkcjonalno-użytkowym

oraz wizji lokalnej.
-) przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia zaleca się  dokonanie wizji

lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie
robót,

-) 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.

-) 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  wraz  z  harmonogramem  rzeczowo-
finansowym, o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe zrealizowanie
zadania uwzględniający okres wykonywania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

     budowlanych,
-)  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, atesty higieniczne potwierdzające
jakość zastosowanych materiałów i  wyrobów ( jest to warunek odbioru robót)

-)  Wykonawca  w  terminie  21  dni  od  podpisania  umowy opracuje  i  przedłoży  program
zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d)  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,



e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g)  sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a
także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i)  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j)  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

-)  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  co  najmniej  2  razy  w  tygodniu przebywać  na
budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

III. Wykonanie pomiarów czasu pogłosu po wykonaniu adaptacji akustycznej
1.  Wykonawca  po  realizacji  adaptacji  akustycznej  sali  gimnastycznej  zleci  wykonanie

badania  czasu  pogłosu  akredytowanemu  laboratorium  badawczemu  w  celu  oceny
prawidłowości  wykonania  wygłuszenia  sali  i  obniżenia  czasu  pogłosu  do  wartości
wymaganych w Polskiej  Normie  (PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana –  Ochrona
przed hałasem w budynkach – część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i
zrozumiałości  mowy  w  pomieszczeniach  i  wytyczne  badań)  oraz  do   wymagań
akustycznych dotyczących czasu pogłosu opisanych w rozdziale 3 i przedstawionych na
rysunku 1 zawartych w załączniku nr 1A  do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

2. Wykonawca przekaże dokumentację z badań  w formie papierowej w 2 egz. oraz w wersji
elektronicznej w 1 egz.

    Powyższe dokumenty będą warunkowały przystąpienie do odbioru przedmiotu umowy.
    Uzyskany efekt wygłuszenia musi spełniać wymagania akustyczne podane w punkcie 1.

Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Osobami do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia są:
- w zakresie branży budowlanej – Krzysztof Wojda tel. 24/367-16-67

Załącznik nr 1A  - ,, Zalecenie adaptacji akustycznej sali sportowej Szkoły Podstawowej  Nr 11
                              w Płocku’’
 
 




