
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku Urzędu Stanu 
Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku”

1. Opis ogólny

Budynek mieszczący się przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku na działce o nr ewid. 772 obręb 8
– Śródmieście jest obecnie wykorzystywany na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego -  tzw.
Pałacyk Flatau obecnie Pałac Ślubów. Budynek jest obiektem indywidualnie wpisanym do
rejestru zabytków pod nr 187/1274 W (data wpisania 22.05.1975 r.), zlokalizowany jest na
obszarze zespołu urbanistyczno – architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka
(wpisany  do  rejestru  zabytków  pod  nr  51/182/59  W,  data  wpisania:  16.11.1959  r.);
ponadto,  figuruje  pod  nr  151 w  gminnej  ewidencji  zabytków,  prowadzonej  mocą
Zarządzenia  Nr  3107/2013  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dn.  17.05.2013  r.  w  sprawie
prowadzenia ewidencji zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy
– Miasto Płock. 
 Budynek  podlega  ochronie  prawnej  mocą  ustawy o  ochronie  zabytków i  opiece  nad
zabytkami z dnia  23 lipca 2003 r.  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) , w związku z
powyższym  planowane  zamierzenie  należy  realizować  w  sposób,  który  nie  wpłynie
negatywnie na stan, wygląd i odbiór zabytku oraz zabytkowego układu urbanistyczno –
architektonicznego. 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia gzymsów i płyt balkonowych 
elewacji południowej (od strony ul. Kolegialnej) i strony północnej przed spadającymi 
fragmentami tynków. Zakres prac obejmuje m.in.:

• uzupełnienie ubytków tynków na gzymsach
• wymiany tynków odparzonych od ściany (wzdłuż gzymsów)
• zabezpieczenia gzymsów na elewacji północnej oraz w środkowej części elewacji 

południowej poprzez montaż wysięgników z kształtowników i płaskowników 
stalowych oraz siatki polipropylenowej

• zabezpieczenia gzymsów na elewacji południowej w częściach bocznych za 
pomocą montażu siatki mocowanej w części dolnej za pomocą płaskowników, zaś 
górnej za pomocą karabińczyków do wcześniej zamocowanych linek stalowych, 
przeciągniętych przez oczka stalowe mocowane do ściany

• zabezpieczenia płyt balkonowych siatkami polipropylenowymi

Szczegółowy zakres opracowania określa dokumentacja projektowa „Projekt 
budowlano-wykonawczy wykonania zabezpieczenia elewacji budynku Urzędu Stanu 
Cywilnego w Płocku, ul. Kolegialna 9” 

Na zakres obejmujący przedmiot zamówienia uzyskano pozwolenie konserwatorskie nr 
192/2017 z dnia 22.08.2017r. oraz decyzję pozwolenia na wykonanie robót budowlanych 
nr 391/2017 z dnia 12 września 2017r. 



3. Wymagania dla Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac

• wystąpienie przez Wykonawcę na miesiąc przed przystąpieniem do prowadzenia 
robót z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku o zajęcie pasa drogowego
pod prowadzone roboty

• właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac
• wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 
zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym

• po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i 
czystości na terenie objętym robotami

• wszelkie pozostałości budowlane pochodzące z rozbiórki należy wywieźć z terenu 
inwestycji i zutylizować. Odpady należy wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. 
Wywóz i utylizacja odpadów leżą po stronie Wykonawcy 

• 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 pokrywa koszty zużytych mediów (energia elektryczna, woda).
• Wykonawca organizuje i utrzymuje na własny koszt zaplecze budowy.
• ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usuwa 

własnym kosztem.
• roboty  budowlane  prowadzone  będą  w  bezpośrednim  otoczeniu  budynku

administracyjnego  Urzędu  Miasta  Płocka  związanego  z  obsługą  klienta.
Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować plac budowy w sposób powodujący
jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  petentów  Urzędu  Miasta  Płocka,  umożliwić
funkcjonowanie urzędu, wygrodzić teren i zabezpieczyć

4. Zalecenia dla oferentów

• Zaleca się przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z 
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i 
uwzględnienia ich w wycenie oraz w terminie wykonania robót

• Podstawą skalkulowania ceny przez wykonawców  za roboty budowlane ma być
przedmiar  robót  opracowany  przez  wykonawcę  sporządzony  w  oparciu  o
przekazany projekt budowlano -wykonawczy oraz opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający  przekazuje  wykonawcy  opracowane  przez  biuro  projektowe
przedmiary  robót  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one  jedynie  podstawę
informacyjną, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako
pomocnicze. Oznacza  to,  że  wykonawca  sporządza  przedmiar  robót  według
własnego uznania i  dokonuje  całościowej  wyceny przedmiotu zamówienia na te
roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i
ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową.

• Oferent nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z
ceną ryczałtową za realizację zadania; kosztorys należy przedłożyć 
zamawiającemu w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy



• Oferent sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje 
całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie 
przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej na własną odpowiedzialność i 
ryzyko

• Oferent winien uwzględnić w wycenie koszt wykonania projektu organizacji ruchu, 
uzyskania zgody od zarządcy drogi oraz koszty związane z zajęciem pasa 
drogowego pod prowadzone roboty

• Dokumentacja projektowa i opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do
SIWZ  pozwala  na  sporządzenie  przez  wykonawcę  przedmiarów  robót,
przygotowanie oferty oraz wykonanie robót budowlanych. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek  wątpliwości  związanych  z  opracowaniem  przedmiarów  robót
wykonawca zwróci się do zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień.

• Powołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz
ilości robót są nieobowiązujące.

• Powinna  być  zachowana  zgodność  między  zakresem  robót  wynikających  z
dokumentacji projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.

• Kosztorys  ofertowy  winien  być  opracowany  metodą  szczegółową  w  oparciu  o
„Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych” wydanie Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych z 2005r.

Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe,  można
zastosować produkty równoważne pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są
gorsze od materiałów podanych w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie. Po stronie
Wykonawcy jest wystąpienie do Inwestora z wnioskiem , udowodnienie równoważności
zastosowanych materiałów  i uzyskanie zgody.

5. Załączniki do OPZ:
• Projekt budowlano-wykonawczy wykonania zabezpieczenia elewacji budynku 

Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku, ul. Kolegialna 9
• pozwolenie konserwatorskie nr 192/2017 z dnia 22.08.2017r.  
• decyzja pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr 391/2017 z dnia 12 

września 2017r. 
• decyzja Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku nr 198/17 z dnia 02.08.2017r.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do dnia 30.11.2017r.

7. Okres gwarancji:  36 m-cy gwarancji jakości

8. Osoby do kontaktu:

Radosław Piekarz – inspektor UMP - tel. 024 367-16-67 w godzinach pracy Urzędu


