
 Załącznik Nr 1  do wniosku  nr  WIR-III.271.50.2017  z dnia   07.07.2017 roku 

Przedmiot zamówienia  - realizacja zadania inwestycyjnego  pod nazwą:

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  kosztorysowej  na
dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc”
przy  ul.Krótkiej  6A  w  Płocku  do  wymagań  z  zakresu  ochrony
przeciwpożarowej 

1. Lokalizacja i opis budynku, stan istniejący 

Budynek Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych serc” usytuowany jest w centrum miasta Płocka,

na osiedlu Kolegialna, przy ul.Krótkiej 6a. Jest to niski obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, o

kubaturze 11.024,30 m³ i  powierzchni zabudowy 1.118,75 m². Od 1993 roku pełni funkcję Domu

Pomocy  Społecznej  (DPS)  zapewniając  całodobową  opiekę  osobom  przewlekle  i  psychicznie

chorym. W 1998 roku obiekt został rozbudowany oraz zmodernizowany  do potrzeb wynikających z

pełnionej funkcji i obecnie posiada odpowiednie zaplecze socjalno-gospodarcze i terapeutyczne.

Technologia  konstrukcji  budynku  –  tradycyjna,  ściany  murowane  ocieplone  częściowo

styropianem, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachą. Budynek

nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Ze

względu  na  przeznaczenie  i  sposób  użytkowania  budynek  zakwalifikowany  jest  do   kategorii

zagrożenia ludzi ZL II – Dom Pomocy Społecznej. 

W części obiektu na parterze znajdują się pomieszczenia produkcyjno-magazynowe przeznaczone

na kotłownię, garaż, pomieszczenia: przyłącza wody, techniczne i magazynowe. Pomieszczenia te

nie stanowią oddzielnej strefy pożarowej i nie zostały wydzielone pożarowo od pozostałej części

obiektu.  Wejście  do  pomieszczenia  kotłowni   prowadzi  bezpośrednio  z  zewnątrz  oraz  przez

pomieszczenie garażu. Do komunikacji i ewakuacji w budynku służą trzy klatki schodowe. Najbliżej

usytuowany obiekt, jakim jest garaż,  znajduje się w odległości 3,5 m od budynku DPS i w miejscu

zbliżenia z obiektem na sąsiedniej działce, budynek DPS posiada ścianę oddzielenia pożarowego o

klasie odporności ogniowej REI 120 ocieplonej styropianem.

W marcu 2015 roku w budynku Domu Pomocy Społecznej  zostały przeprowadzone czynności

kontrolno-rozpoznawcze przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w

Płocku w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Podczas czynności kontrolnych

stwierdzono  nieprawidłowości  naruszające  przepisy  przeciwpożarowe,  w  tym  dotyczące

występowania  w  budynku  warunków  zagrożenia  życia  zgodnie  z  § 16  ust.  1  Rozporządzenia

MinistraSpraw Wewnętrznych i Administracji  dn.07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych,

Komendant  Miejski  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Płocku  wydał  trzy  decyzje  administracyjne

znak:  MZ.5581.9.3.2016.AL,  MZ.5581.9.4.2016.AL  oraz   MZ.5581.9.5.2016.AL  z  dnia  22.03.2016

nakazujące  usunięcie  stwierdzonych  nieprawidłowości,  w  tym  dotyczących  występowania  w

budynku  warunków zagrożenia życia. 
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Z  uwagi  na  brak  możliwości  spełnienia  wymagań  warunków  technicznych  jakim  powinny

odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  przede  wszystkim  w  zakresie  szerokości  biegów  i

spoczników  schodowych  oraz  szerokości  poziomych  dróg  ewakuacyjnych,  przeprowadzona

została  ekspertyza  techniczna  dotycząca  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  w  trybie  §2  ust.3a

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dn.12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych

jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  której  wyniki  zawarto  w  opracowaniu

pt.”Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Pomocy

Społecznej  „Przyjaznych  serc”  z  sierpnia  2016  roku.   Opracowanie  to  zawiera  ogólną

charakterystykę  obiektu,  ocenę  stanu  technicznego  warunków  budowlano-instalacyjnych

związanych z ochroną przeciwpożarową, charakterystykę pożarową budynku, zakres niezgodności

z przepisami  wraz ze wskazaniem niezgodności, które zostaną oraz nie zostaną doprowadzone do

stanu zgodnego z przepisami, zakres przyjętych rozwiązań ponadstandardowych (zastępczych),

rekompensujących niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w

stosunku  do  wymagań  wynikających  z  obowiązujących  przepisów,  analizę  i  ocenę  wpływu

rozwiązań  zastępczych  na  poziom  bezpieczeństwa  pożarowego,  służącą  wykazaniu

niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Po rozpatrzeniu powyższej  ekspertyzy  Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży

Pożarnej wydał w dniu 29.12.2016 dwa postanowienia:

1.postanowienie  WZ.5595.477.1.206  o  wyrażeniu  zgody  na  zastosowanie  zaproponowanych

rozwiązań  zamiennych  mających  na  celu  zapewnienie  niepogorszenia  warunków  ochrony

przeciwpożarowej  dla  budynku  DPS  polegających  na  zrealizowaniu  zaleceń  zawartych  w

postanowieniu   WZ.5595.477.2.2016  MKW  PSP  znak   WZ.5595.477.2.2016  w  związku  z

niespełnieniem wymagań ochrony ppoż. dotyczącym pozostawienia hydrantów wewnętrznych w

klatkach  chodowych  K1  i  K2  przy  wymogu  lokalizacji  hydrantów  przy  wejściu  do  klatek

schodowych

2.postanowienie  WZ.5595.477.2.2016  o  wyrażeniu  zgody  na  spełnienie  wymagań  w  zakresie

bezpieczeństwa  pożarowego  w  inny  sposób  niż  to  określono  w  przepisach  techniczno-

budowlanych dla budynku jakim jest budynek DPS wraz z podaniem wykazu prac koniecznych do

wykonania. 

W  chwili  obecnej  zachodzi  konieczność  przygotowania  dokumentacji   wraz  z  wymaganymi

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami warunkującymi zrealizowanie robót budowlanych mających

na  celu  dostosowanie  budynku  DPS  do  wymogów  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  i

wykonania decyzji wydanych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie

robót  budowlanych  mających  na  celu  dostosowanie  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej

„Przyjaznych serc” do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Podstawę  do  wykonania  dokumentacji  stanowić  ma  opracowanie  pt.”Ekspertyza  techniczna

dotycząca  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  „Przyjaznych
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serc” z sierpnia 2016 roku, Autorzy ekspertyzy: mgr inż Piotr Głowala Rzeczoznawca do spraw

zabezpieczeń przeciwpożarowych i dr inż.Marek Kapela Rzeczoznawca budowlany. 

Ekspertyzę powyższą załącza się do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien zapoznać

się z jej treścią oraz dokonać analizy pod względem zakresu wymaganych prac projektowych.

UWAGA

Przedmiotowa  ekspertyza  techniczna  określa  konieczność  wykonania  m.in.  przebudowy

wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku DPS „Przyjaznych serc”. Zamawiający informuje,

że opracowanie projektowe na ww.  zakres robót branży sanitarnej zostało sporządzone w marcu

2017 roku, a roboty budowlane obejmujące przebudowę instalacji hydrantowej planowane są do

wykonania w roku bieżącym, na podstawie odrębnego zlecenia. Pozwoli to spełnić  nakaz wydany

w decyzji KM PSP o konieczności  zapewnienie zasięgu hydrantów wewnętrznych obejmujących

całą powierzchnię  chronionego budynku. 

Zgodnie  z  powyższym  zakres  robót  branży  sanitarnej  obejmujący  przebudowę   wewnętrznej

instalacji  hydrantowej  w  budynku  DPS  nie  wchodzi  do  zakresu  przedmiotu  niniejszego

zamówienia.

Dokumentacja  techniczna obejmująca  projekt  budowlany,   projekt  wykonawczy,  kosztorysy

inwestorskie,  przedmiary  robót,  specyfikacje  techniczne  musi  być  sporządzona  zgodnie  z

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  wydanego  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie DPS

do wymogów ppoż, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych

musi składać się z:

-) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,

-) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w  §  5  w/w  Rozporządzenia

-) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w  §  6  w/w  Rozporządzenia

-) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt  budowlany należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego.

Projekty  wykonawcze  powinny  uzupełniać  i  uszczegóławiać  projekt  budowlany  w  zakresie  i

stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,

przygotowania  oferty  przez  wykonawcę i  realizacji  robót  budowlanych.  Powinny one  zawierać

rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w

projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań

budowlano-konstrukcyjnych  i  materiałowych,  detali  architektonicznych  oraz  urządzeń

budowlanych,  instalacji  i  wyposażenia  technicznego,  których  odzwierciedlenie  na  rysunkach
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projektu  budowlanego  nie  jest  wystarczające  dla  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia  18  maja  2004  roku  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Specyfikacje techniczne 

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót   stanowić  mają  opracowania  zawierające

zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w

zakresie sposobu 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  2004  roku,  stanowić  będą  dokument  załączony do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków

Zamówienia  w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy  robót  budowlanych.

Zalecane jest, aby oferent odbył wizję lokalną w budynku Domu Pomcy Społecznej  w Płocku.

Pozwoli to na właściwą ocenę zakresu prac badawczych i opracowań projektowych, które muszą

być zawarte w dokumentacji technicznej,  aby spełniała wymóg kompletności i użyteczności do

celu wykonania instalacji ppoż.

2.Zakres przedmiotu  zamówienia

2.1.W  ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać niezbędne inwentaryzacje budynku dla

potrzeb projektowania oraz opracować projekty branżowe obejmujące  rozwiązania i  wskazania

zawarte w ”Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Domu

Pomocy  Społecznej  „Przyjaznych  serc”  z  sierpnia  2016  roku  (z  wyłączeniem  przebudowy

wewnętrznej  instalacji  hydrantowej)  oraz  Postanowień  Mazowieckiego  Komendanta

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydanych w dniu 29.12.2016 tj.  WZ.5595.477.1.206

oraz  WZ.5595.477.2.2016. 

Zgodnie z powyższą ekspertyzą zaprojektowane prace budowlane mają objąć następujący zakres

robót budowlanych w budynku:

• obudowę  klatek schodowych K1, K2, K3 ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej

REI 60 i zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami

• wyposażenie  klatek  schodowych  K1  i  K2  w  urządzenia  służące  do  usuwania  dymu

zapobiegające zadymieniu

• doposażenie  oświetlenia  awaryjnego  ewakuacyjnego  w  klatkach  schodowych  i  w

korytarzach  w  dodatkowe  oprawy  w  celu  zapewnienia  podwyższonego  natężenia

oświetlenia

• częściową wymianę stolarki drzwiowej

• usunięcie desek ze ściany kaplicy usytuowanej na parterze budynku lub zabezpieczenie

ich środkami ognioochronnymi do stopnia trudno zapalności
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• burzenie ścian działowych

• zamurowanie otworów drzwiowych

• budowę ścian działowych w celu wydzielenia pomieszczeń

Ekspertyza  wskazuje  też  konieczność  wprowadzenia  zmian  w  zakresie  istniejącego

zagospodarowania terenu i :

• rozbudowę  placu  przed  budynkiem  (poszerzenie  z  12,0  m  do  17,5  m,  co  umożliwi

zawracanie pojazdów pożarniczych w inny sposób aniżeli dotychczas był  ustalony) 

• zapewnienie  połączenia  wyjść  z  budynku z  drogą  pożarową dojściem o  szerokości  co

najmniej 1,5 m oraz długości do 50 m zapewniającym dotarcie do każdej strefy pożarowej.

2.2.W zakresie branży elektrycznej należy opracować projekt instalacji systemu p.poż. obejmujący :

• system sygnalizacji  pożarowej  [ochrona całkowita]    wraz  z  podłączeniem systemu do

Stacji monitoringu PSP 

• wyposażenie  klatek  schodowych,   dróg  ewakuacyjnych   w  oświetlenie  awaryjne

ewakuacyjne

• wyposażenie  obiektu  w  monitoring  wizyjny  pomieszczeń  i  terenu  zewnętrznego  z

nagrywaniem obrazu do 12 dni 

• wyposażenie obiektu w instalację nagłośnieniową 

• oznakowanie obiektu oraz dróg ewakuacyjnych znakami w zakresie ochrony p.poż.

• opracowanie scenariusza pożarowego w zakresie:

                - scenariusza – algorytmu

                - scenariusza – matryce (potrzebny do sterowania urządzeniami ppoż.)

                - scenariusza – powykonawczy (potrzebny do eksploatacji obiektu)

2.3.Opracowane projekty należy uzgodnić:

• z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

• z  autorami  opracowania  pt.:”Ekspertyza  techniczna  dotyczącej  stanu  ochrony

przeciwpożarowej  budynku  Domu  Pomocy  Społecznej  „Przyjaznych  serc”  w  zakresie

spełnienia wskazanych rozwiązań i zaleceń zawartych w tej ekspertyzie 

 

2.4.Należy uzyskać w imieniu  Zamawiającego wymagany dokument,  na  mocy którego możliwa

będzie realizacja zaprojektowanych robót, przy czym:

• należy  złożyć  w  imieniu  Zamawiającego   do  organu  administracji  architektoniczno-

budowlanej  Urzędu  Miasta  Płocka  cztery  egzemplarze  projektu  budowlanego  wraz  z

wnioskiem  o  pozwolenie  na  budowę,  uzyskać  prawomocną  decyzję  o  zatwierdzeniu

projektu  budowlanego  i  udzieleniu  pozwolenia  na  wykonanie  robót  budowlanych  –  w

przypadku gdy zakres zaprojektowanych rozwiązań będzie tego wymagał

lub

• należy  złożyć  w  imieniu  Zamawiającego   do  organu  administracji  architektoniczno-

budowlanej  Urzędu  Miasta  Płocka  dwa  egzemplarze  projektu  budowlanego  wraz  z
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wnioskiem  o  przyjęcie  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  zaprojektowanych  robót  –  w

przypadku gdy nie będzie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę

2.5.Należy  uzgodnić  w  imieniu  Zamawiającego  dokumentację  projektową  z  Użytkownikiem

budynku  –  dyrekcją  Domu  Pomocy  Społecznej  w  zakresie  zgodności  z  wytycznymi

przekazywanymi na etapie opracowywania dokumentacji technicznej 

2.6.Należy  przekazać Zamawiającemu  wraz  z  końcowym  protokółem  zdawczo-odbiorczym

dokumentacji technicznej:

• oświadczenie  projektanta,  że  dokumentacja  została  opracowana  zgodnie  z  zaleceniami

inwestycyjnymi  zawartymi  w  ekspertyzie  budowlanej  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  i

zaleceniami  użytkownika  budynku  określonymi  w  nowym  programie  funkcjonalno-

użytkowym oraz na etapie realizacji prac projektowych

• oświadczenie  projektanta,  że  dokumentacja  techniczna   została   uzgodniona

międzybranżowo  i  została  opracowana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami,

zasadami wiedzy technicznej, uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że

jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

13.Dokonanie jednokrotnej przeceny kosztorysów inwestorskich na żądanie Zamawiającego i w

terminie  określonym przez Zamawiającego 

14.Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych

dokumentacją projektową, w tym:

• nieodpłatne odbycie 5 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

• usuwanie  wynikłych  w  trakcie  realizacji  inwestycji  ewentualnych  wad  i  braków

dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego

• opiniowanie  zgłoszonych  przez  wykonawcę  zamiennych  rozwiązań  w   odniesieniu  do

rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej

• uzupełnianie i  modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony.

3.Ilość 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 budowlane wszystkich branż – po 5 egz. , przy czym ilość ta nie obejmuje egzemplarzy

koniecznych do złożenia w celu uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji

 -projekty wykonawcze wszystkich branż – po 5 egz.

-przedmiary robót dla wszystkich branż – po 3 egz.

-kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż – po 3 egz.

-specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż – po 4 egz.
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w wersji elektronicznej  –  na płycie CD  w 3 egz., przy czym:

część  opisową   opracowań  dla  poszczególnych  branż  należy  przekazać  zamawiającemu

sporządzoną w dokumencie tekstowym pakietu Microsoft Office lub w formacie PDF,  natomiast

część  graficzną  (rysunki,  zdjęcia  itp.)  oraz  przedmiary  i  kosztorysy  w  wersji  oryginalnej  i  w

formacie  PDF. Część kosztorysową opracowania należy również załączyć w postaci dokumentów

sformatowanych w środowisku jednego z popularnych programów   kosztorysowych (Norma).

4.Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagane jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia w następujących terminach, które umożliwią

Zamawiającemu zaplanowanie dalszej realizacji inwestycji i zabezpieczenie wymaganych środków

finansowych na ten cel:

-przekazanie do Zamawiającego kompletnej wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji  -  do

dnia 15 listopada 2017 roku 

-przekazanie  do  Zamawiającego  prawomocnego  dokumentu  umożliwiającego  zrealizowanie

zaprojektowanych robót – do dnia 10 grudnia 2017 roku

W przypadku,  gdyby nastąpiła zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas

1 miesiąca na wykonanie przypisanych im czynności, mogłoby to być podstawą do wydłużeniu

terminu realizacji przedmiotu zamówienia  o czas równy tej zwłoce.

5.Wymogi  dla osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia 

Zespół  realizujący przedmiot  zamówienia  musi  składać się  z  osób posiadających  uprawnienia

określone   przepisami    ustawy  z  dn.  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  do  projektowania.

Wymagane uprawnienia w następujących specjalnościach:

a) w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

d)w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i

elektroenergetycznych bez ograniczeń

6.Warunek udziału w postępowaniu do spełnienia przez oferenta

Wykonawca  musi  wykazać,  że  posiada  doświadczenie  zawodowe  niezbędne  do  wykonania

zamówienia,  tj.  zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację

projektowo-kosztorysową  na  wykonanie  instalacji  teletechnicznych  systemu  sygnalizacji

pożarowej obejmującą całkowitą ochronę przeciwpożarową budynku.
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7.Wycena przedmiotu zamówienia

1. Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  zostaje  dokonana  przez  oferenta  na  własną

odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o OPZ, ekspertyzę techniczną  dotyczącą stanu ochrony

przeciwpożarowej budynku oraz decyzje i postanowienia wydane przez Państwową Straż Pożarną

załączone do OPZ oraz wizję  lokalną  odbytą  w budynku i  na terenie  zajmowanym przez  Dom

Pomocy Społecznej "Przyjaznych serc" w Płocku.

2.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  opracowania dokumentacji technicznej objętej przedmiotem zamówienia.

3.Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wszystkich  działań,  wykonania  badań,

odkrywek,  prac  projektowych,  uzyskania  opinii  i  uzgodnień  rzeczoznawców  oraz  decyzji

administracyjnych  wymaganych  do  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia,  jak   również  opłaty

wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców, koszt ubezpieczenia działalności, należne podatki.

4.W ofercie należy przedstawić cenę zaoferowaną cenę za całościowe zrealizowanie przedmiotu

zamówienia.

8.Płatność za realizację przedmiotu umowy

Wynagrodzenie  za  zrealizowany  przedmiot  umowy  będzie  płatne  jednorazowo  na  podstawie

podpisanego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego przeprzedmiotu umowy.

9.Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia

Osobami do kontaktu w zakresie poszczególnych branż dotyczących przedmiotu zamówienia są:  -
- w zakresie branży budowlanej    -    Anna Czerska  tel.24/367.16.64
- w zakresie branży elektrycznej   -    Stanisław Sławkowski  tel.24/367.16.66
- w zakresie branży sanitarnej       -    Krzysztof Ugodziński  tel.24/367.16.66
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