
DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  branży budowlanej i elektrycznej pod nazwą:   
Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka  do wymagań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej . I Etap . 

1. Pierwszy etap obejmuje :
a. Główne instalacje systemu - wykonanie przebudowy rozdzielni zasilających ,rozbudowa o główne

wyłączniki  prądu  P.Poż. ze sterowanie i wyłącznikami [ przyciskami ] P.Poż. przy wejściach do
budynku. Wykonanie rozdzielnicy RP, zabudowa centrali sygnalizacji pożarowej z wyniesionymi
panelami wskazań i obsługi, Instalacjami zasilającymi i sterującymi .oraz przesyłem informacji do
PSP 

b. system oddymiania  klatki schodowej budynek A 
- instalacje elektryczne
- roboty budowlane

c. system oddymiania klatki schodowej budynek E
- instalacje elektryczne
- roboty budowlane

2. Załączony do SIWZ projekt budowlano - wykonawczy jest opracowaniem na dostosowanie budynków
A,B,C,D,E Urzędu Miasta Płocka . Z uwagi na konieczność etapowego wykonania zadania , zostaną
wykonane wybrane elementy projektu .  

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. Roboty elektryczne- główne instalacje systemu: 
- wykonanie rozdzielnicy WG-1 z DPX -I-1600  w wykutej wnęce wraz z osprzętem i podłączeniem do 

SZR i RGB,
- wykonanie rozdzielnicy WG-2 z DPX -I- 630  w wykutej wnęce wraz z osprzętem i podłączeniem do

SZR i rozdzielni RGE,
- wykonanie rozdzielnicy WG-3 z DPX -I -160 w wykutej wnęce wraz z osprzętem i podłączeniem do

złącza kablowego budynek D  i RGE ,
- montaż i podłączenie wyłączników PWP-1 , PWP-2 , PWP-3 z rozdzielnicami WG-1; WG-2; WG-3 , RK
- wykonanie rozdzielnicy wnękowej RP [ zasilania p.poż. ] , oraz montaż obwodów zasilania Centrali

oddymiania [ budynek E ] i Centrali Wentylacyjnej [ budynek A ],
- dobudowane rozdzielnice gabarytowo i wizualnie powinny być dobrane do lokalizacji i istniejących

złącz kablowych . Istniejące złącza kablowe należy poddać konserwacji [ czyszczenie malowanie i
ponowne oznakowanie ],

- wykonanie obwodów sterowania pomiędzy centralą CSP a centralami C. Odd. I CW 
- zabudowa  centrali  sygnalizacji  pożarowej  CSP  Integral  IP  MXF  wraz  z  przystosowaniem  do

podłączenia komunikacyjnego z jednostką PSP – nadajnik UTA
- wykonanie  wyniesionych paneli  wskazań i  obsługi  w budynku A i  C z podłączeniem za pomocą

magistrali MMI-BUS . 
- wszystkie urządzenia będą zasilane zgodnie z projektem . Instalacje zasilające i  sterownicze będą

wykonane  głównie  w bruzdach pod tynkiem .  Dopuszcza  się  częściowe wykonanie  instalacji  na
uchwytach  montażowych  p.poż.  lub  w  niepalnych  korytach  tylko  w  miejscach  uzgodnionych  z
inwestorem 

- montaż osprzętu /gniazda, łączniki, przyciski,czujki wielosensorowe , przyciski ROP /
- wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych  budynek A i E .

a. montaż opraw awaryjnych i ewakuacyjnych i wyprowadzenie obwodów poza klatkę schodową do
kolejnej najbliższej  projektowanej oprawy ,

b. montaż czujek p.poż. i sygnalizatorów z wyprowadzeniem obwodów .
Klatki w ramach modernizacji będą malowane . Instalacje p.poż.  wykonać  należy w taki sposób i w
takim zakresie  żeby dalsza  rozbudowa systemu p.poż.  była   możliwa bez ingerowania  w klatki
schodowe . 



W ofercie należy uwzględnić koszty uzgodnień , wyłączeń i innych usług na rzecz dostawcy  energii
elektrycznej i innych podmiotów które wystąpią podczas realizacji zadania .

- roboty naprawcze , częściowa  wymiana  istniejących koryt  instalacyjnych w przebudowywanych 2
klatkach schodowych bud. A i E z przełożeniem istniejących instalacji do nowych koryt . Pojedyncze
istniejące obwody przełożyć pod tynk w wykute bruzdy . 

- po wszystkich pracach dokonać napraw tynków , zaprawienia bruzd ,
- badania wykonanej instalacji elektrycznej:

- pomiar rezystancji izolacji przewodów,
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- pomiar wyłączników różnicowo-prądowych,                                                              

         - pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego,
         - pomiar sieci niskoprądowej
         - funkcjonalne działanie wył. p.poż. 
         - funkcjonalne działanie systemu oddymiania  i działania systemu SSP

2. Towarzyszące roboty budowlane:
    - zamurowanie wnęk po zdemontowanych rozdzielnicach,
    - naprawa tynków po przebiciach i rozkuciach,z szpachlowaniem i malowaniem
    - naprawa posadzek, terakoty i glazury po układaniu kabli i przewodów
    - doprowadzenie uszkodzonych tynków po bruzdach, zdemontowanej instalacji 
      do stanu pierwotnego z podwójnym malowaniem farbami emulsyjnymi
      lub olejnymi,

 3. Instalacja systemu oddymiającego w budynku A
  
   Zakres prac obejmuje w szczególności :
- montaż centrali wentylacyjnej z podłączeniem do CSP   
- montaż gniazd i czujek pożarowych
- montaż przycisków oddymiania z sygnalizacją
- montaż dwóch wentylatorów osiowych  450 [ nawiewny , wywiewny ]
- dostosowanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w pom. Nr 114 do przebudowanego
  pomieszczenia 
- ułożenie przewodów zasilających i sterowniczych  w bruzdach
- skucie tynków , wykucie bruzd i otworów pod montaż instalacji i urządzeń
- po montażu : naprawa tyków , zaprawianie bruzd , szpachlowanie  i dwukrotne malowanie 
- uszczelnienie ognioodporne przepustów
- wykonanie podłączenia i uruchomienia wszystkich elementów systemu oraz :
   a. testowanie oprogramowania systemu alarmowego
   b. sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
   c. praca próbna systemu alarmowego 
   d. pomiary po wykonawcze instalacji elektrycznych i sterowniczych

4. Instalacja systemu oddymiającego w budynku E

- montaż centrali oddymiającej z podłączeniem do CSP 
- montaż samoczynnych ostrzegaczy pożarowych
- montaż przycisków oddymiania z sygnalizacją
- demontaż okien z PCV
- montaż okien napowietrzających z siłownikiem i podłączeniem
- montaż okien oddymiających z siłownikiem i podłączeniem
- ułożenie przewodów zasilających i sterowniczych  w bruzdach pod tynkiem
- skucie tynków i wykucie bruzd , otworów pod montaż instalacji i urządzeń
- po montażu : naprawa tyków , zaprawianie bruzd , szpachlowanie  i dwukrotne  malowanie 
- uszczelnienie ognioodporne przepustów
- wykonanie podłączenia i uruchomienia wszystkich elementów wykonanego systemu
   p.poż. oraz konfiguracja z istniejącym w budynku  :
   a. testowanie oprogramowania systemu alarmowego



   b. sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
   c. praca próbna systemu alarmowego
   d. pomiary po wykonawcze instalacji elektrycznych i sterowniczych

5. Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót:
  - zakres wykonania zadania dotyczy : dostawy , montażu , uruchomienia , badań
    powykonawczych , instrukcji obsługi , szkolenia w zakresie użytkowania  wszystkich  
    elementów instalacji elektrycznych i p.poż .  
  - pomieszczenia objęte robotami budowlanymi  należy wygrodzić , zabezpieczyć i oznaczyć  
    przejścia komunikacyjne (korytarze , klatka schodowa ) 
  - wszystkie roboty wymagające wyłączenia napięcia w budynku lub jego części
    wykonywać należy poza godzinami pracy Urzędu w uzgodnieniu i pod nadzorem   
    przedstawiciela inspektora nadzoru i użytkownika ,
  - CSP wyposażyć w niezbędne elementy do  podłączenia i funkcjonowania  systemu ,  
  - w razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegających remontowi czy wymianie
    należy je odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego,
  - obwody zasilające oraz niskoprądowe wykonać jako podtynkowe . Dopuszcza się
    wykonanie natykowe części instalacji w listwach i kanałach po uzyskaniu zgody 
    inwestora  .    
  - wszystkie linie (WLZ-ty) zasilające rozdzielnice układać pod tynkiem, w
    rurach ochronnych . 
  - listwy i kanały elektroinstalacyjne stosować jako dwudzielne w celu rozdzielenia
    obwodów napięciowych 230V od obwodów sieci informatycznej,
  - należy wykonać roboty naprawcze istniejących instalacji elektrycznych i
    niskoprądowych ułożonych na ścianach pomieszczeń, polegające na demontażu 
    uszkodzonych listew i rur osłonowych i przełożeniu do nowych listew i kanałów   
    elektroinstalacyjnych,
  - należy wykonać demontaż przewodów istniejących pt. wraz z rurkami osłonowymi ze 
    ścian, ponieważ rurki osłonowe typu Bergmana nasączone są abizolem, który    
    pozostawia na zaprawie szpachlowej tłuste czarne odbarwienia.
Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji wykonania instalacji elektrycznej [ p. poż ], 
zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

     ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ

6.  Zakres robót przedmiotu zamówienia w etapie I branży budowlanej obejmuje:

6.1.Wydzielenie , zabudowę klatki schodowej KA1, budynku A:
     Na każdej kondygnacji należy oddzielić klatkę schodową od korytarza szklaną witryną 
     z profili aluminiowych w klasie REI60 oraz drzwiami przeszklonymi w klasie  EI30.
     W klatce KA1 w budynku A zaprojektowano oddymianie mechaniczne.
     Do oddymiania przyjęto wentylator kanałowy zamontowany w górnej części klatki
     schodowej (pod stropem II piętra) w bocznej ścianie klatki (od strony ulicy Zduńskiej). 
    Jako powietrze kompensacyjne należy zamontować na poziomie parteru od strony
    ul. Zduńskiej wentylator nawiewny.
6.1.1. Zabudowa klatki schodowej KA1 w budynku A na I piętrze:
    Na I kondygnacji należy oddzielić klatkę schodową od korytarza szklaną witryn z profili  
    aluminiowych w klasie REI60 oraz drzwiami przeszklonymi w klasie EI30.
    Wydzielenie klatki schodowej KA1 na I piętrze zostanie wykonane pomiędzy nowo
    projektowaną ścianą pokoju nr 114, a istniejącą ścianą wewnętrzną budynku.
6.1.2. Rozbudowa pokoju nr 114 zlokalizowanego na I pietrze budynku A:
    Pokój znajdujący się na I piętrze budynku A Urzędu Miasta Płocka projektuje się
    powiększyć poprzez zabudowę części korytarza ścianką karton-gipsową w klasie REI 60.
    Istniejące drzwi wejściowe zostaną zdemontowane. Nowe drzwi zostaną zamontowane
    w świetle nowo wybudowanej ścianki działowej od strony głównego korytarza.
6.1.3. Zabudowa klatki schodowej KA1 w budynku A na II piętrze. 
    Na II kondygnacji należy oddzielić klatkę schodową od korytarza szklaną witryną z profili 
    aluminiowych w klasie REI60 oraz drzwiami przeszklonymi w klasie EI30.



   Wydzielenie klatki schodowej KA1 na II piętrze zostanie poprowadzone od ściany
   pomiędzy drzwiami do pokoju nr 215 – Wydział Promocji i Informacji, a schodami
   prowadzącymi na poddasze do pomieszczeń monitoringu, wzdłuż schodów i do rogu
   przeciwległej ściany.
   Drzwi przeciwpożarowe umieszczone zostaną po skosie i z lewym otwieraniem na
   ścianę.
   Uwaga: 
    pkt.2.1.1, 2.1.2. i 2.1.3, określa Projekt Wykonawczy wielobranżowy – zmiany
    zabudowy  klatki schodowej KA1 w budynku A UMP.

6.2.Wydzielenie , zabudowę klatki schodowej KE1, budynku E:
     Pomieszczenia biurowe znajdujące się na I piętrze wzdłuż klatki schodowej KE1
     należy oddzielić po istniejącej trasie ścian karton-gipsowych nowymi ściankami
    działowymi w systemie 3.40.02 RIGIPS w klasie odporności ogniowej REI60 i drzwiami 
    pełnymi w klasie EI30.
    Pomieszczenia biurowe znajdujące się na II piętrze w sąsiedztwie klatki schodowej
    KE1 należy oddzielić po istniejącej trasie ścian karton-gipsowych oraz profilowych 
    nowymi ściankami działowymi w systemie 3.40.02 RIGIPS w klasie odporności ogniowej 
    REI60 i drzwiami pełnymi w klasie EI30.
    W klatce KE1 budynku E zaprojektowano oddymianie grawitacyjne.
    Jako klapy oddymiające wykorzystać należy projektowane okna MCR OSO Aluminium 
    Ponzio PE68: wymiary skrzydła 1,16x1,25 (o powierzchni czynnej oddymiania = 0,82m2) 
    – 4 szt. i 0,84x1,25 (o powierzchni czynnej odymiania = 0,57m2) – 1 szt. Jedno okno
    będzie się składać z dwóch skrzydeł jedno nad drugim. Wszystkie powyższe skrzydła
    będą wyposażone w dwa siłowniki wrzecionowe mcr.
    Jako okna napowietrzające projektuje się okna MCR OSO Aluminium Ponzio PE68: 
    wymiary skrzydła 1,16x1,25 (o powierzchni napowietrzania1,19m2) – 4 szt. i 0,84x1,25
    ( o powierzchni napowietrzania 0,83m2) – 4 szt. Jedno okno będzie się składać z dwóch
    skrzydeł jedno nad drugim. Wszystkie powyższe skrzydła będą wyposażone w dwa
    siłowniki wrzecionowe mcr.
    Uwaga: 
    W wycenie należy uwzględnić również wymianę pozostałych okien klatki
    schodowej KE1 o powierzchni około 20 m², wg rys. B18.

7. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i SWiOR:

III. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości
    dla osób korzystających z Budynków Urzędu, wygrodzenia terenu robót, ochroną mienia 
    znajdującego się na terenie budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny 
    pracy przy prowadzeniu robót.

2. Wykonawca ustali z użytkownikiem sposób rozliczenia za zużyte media.

3. Przed wykonaniem instalacji p.poż. i oświetlenia awaryjnego 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).

4. Wykonawca przygotuje kompletną dokumentację po wykonawczą [ odbiorową ]wraz z
    certyfikatami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności na materiały elektryczne,  
    zabudowane podczas wymiany instalacji, badania instalacji elektrycznej i sieci      
    niskoprądowych  w 2 jednakowych egzemplarzach wraz z pisemnym powiadomieniem o 
    zakończeniu robót. Brak dokumentacji powykonawczej będzie skutkowało nie 
    przystąpieniem inwestora do czynności odbiorowych.



5. Ponieważ prace mogą być prowadzone podczas pracy Urzędu, należy zwrócić
    szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i  
    minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami.
    Kolejność wykonywania robót elektrycznych i budowlanych oraz ich organizację,  
    wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z inspektorem nadzoru i użytkownikiem  .

6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
     z opracowanym PBW, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją wykonania i  
     odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, 
     przepisami zawartymi  w Polskich Normach i w Prawie  Budowlanym.

7.   Roboty o szczególnej uciążliwości należy wykonywać po zakończeniu pracy Urzędu w
      dniach roboczych lub w dniach wolnych od pracy. 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, gazu, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. 
Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami, istnieją pewne zależności, a także 
powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy.

      Montaż poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń należy wykonywać  
      taki sposób aby  zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie.           

8. 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. 

9. 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  
    16.04.2004r 
    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,
    - w schematach ideowych rozdzielni przewidzianych do wymiany i nowo instalowanych
      klasy ochronności.
    - parametrów źródeł światła (strumień świetlny, luminancja, barwa światła i inne)  
    - przekroju żył kabli elektroenergetycznych i przewodów.

10. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia
      oraz nadsyłania pytań do zamawiającego na temat zakresu oraz technologii
      wykonywania robót, 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.   

11. Całość robót  należy  wykonać  zgodnie z projektem,specyfikacją wykonania i odbioru
      robót  opisem przedmiotu zamówienia [ SIWZ ],obowiązującymi przepisami zawartymi w    
      Polskich Normach i Prawie Budowlanym oraz „Specyfikacją Techniczną Wykonania i    
      Odbioru Robót Budowlanych.” 

12. Za wszystkie wynikłe w trakcie remontu szkody odpowiada wykonawca. 
      Obowiązek odpowiedzialności wykonawcy kończy się z chwilą podpisania 
      protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 



13. Obowiązkiem wykonawcy będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
      lub zabrudzeniem mebli i wyposażenia pomieszczeń (w tym podłogi, okna),
      a także codzienne posprzątanie zanieczyszczeń wywołanych robotami (kurz,
      plamy itp.) w miejscach wykonywania robót.

14. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest do
      przywrócenia porządku  i czystości na terenie objętym robotami.

15. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji i inne, 
        należy wywieźć i utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. 

16. Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać zgodnie z obecnymi
      przepisami aktualne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania  w  
      budownictwie – świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje  zgodności  
      potwierdzające jakość  zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek  
      odbioru robót). Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako 
      wzorcowe. Można zastosować produkty innych firm, pod warunkiem, że ich parametry  
      techniczne nie są gorsze od parametrów materiałów podanych w opisie i projekcie.  
     Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku  
     jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. 

17. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do odbioru robót jest:
    - kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w PBW, SIWZ, 
      wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami,  przepisami zawartymi w  
      Polskich  Normach i w  Prawie budowlanym,     
    - pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów instalacji
      poparta oświadczeniem kierownika budowy,
    - kompletna dokumentacja po wykonawcza złożona wraz z powiadomieniem
      o zakończeniu robót budowlanych. 
    - potwierdzenie gotowości odbioru przez inspektora nadzoru

18. Załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są :
    - projekt wykonawczy budowlany
    - projekt wykonawczy elektrycznych
    - projekt wykonawczy oddymiania
    - projekt wykonawczy sanitarny
    - projekty wykonawcze zamienne
    - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
    - przedmiar robót /informacyjnie/

19. Podstawowe znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej ma opis przedmiotu zamówienia,
      projekt budowlano – wykonawczy , SWIOR.

  Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są    
  obligatoryjne dla wykonawcy/oferenta  i stanowią materiał  pomocniczy do    
  przygotowania  oferty cenowej. 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.

20. Osoby upoważnione do kontaktu:
     Krzysztof Laskowski – inspektor branży budowlanej – tel. 243671662 
     Stanisław Sławkowski – inspektor robót branży elektrycznej - tel. 243671666

21. Wykonawca powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia  na podstawie  projektu  i
opisu  przedmiotu  zamówienia ,  specyfikacji  technicznej  wykonania i  odbioru robót,  będących
załącznikami  do Specyfikacji   Istotnych Warunków  Zamówienia oraz wizji  lokalnej .  Załączony
przedmiar robót  ma jedynie charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i
stanowi materiał  pomocniczy do kalkulacji  ceny ofertowej.  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 projekcie na własną odpowiedzialność i ryzyko
w oparciu o załączony opis przedmiotu zamówienia i wizję lokalną.
Wykonawca  ma obowiązek  dostarczyć  zamawiającemu w ciągu  7  dni  roboczych  od  podpisania
umowy  szczegółowy  kosztorys  ofertowy  na  roboty  remontowe  zawierający  roboty  branży
elektrycznej i budowlanej . 

22. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych i robót elektrycznych winien  zapoznać się z
treścią kompletnej dokumentacji w zakresie wymaganym do zrealizowania  przedmiotu zamówienia,
dokonać  analizy  rozwiązań  przyjętych  w  projekcie  oraz  wskazań  projektowych  dotyczących
technologi prowadzenia robót.


