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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, elektryczne, instalacji sanitarnych i  wentylacji,
które  należy  wykonać  zgodnie  z  rozwiązaniami  zawartymi  w   projektach  budowlano-
wykonawczych opracowanych dla zadania -„ Adaptacja części pomieszczeń w budynku po
Gimnazjum  Nr  2  przy  ul.  Jakubowskiego  na  potrzeby  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 2”
Zakres  prac  obejmuje   adaptację  części  pomieszczeń  na  1  piętrze  w  budynku  po  byłym
Gimnazjum Nr 2 na pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Obecnie Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna  funkcjonuje  w  pomieszczeniach  zlokalizowanych  na  parterze
budynku.  W  celu  powiększenia  powierzchni  użytkowej  poradni  zaadaptowane  będą
pomieszczenia  w części  1  piętra  budynku.  Pozostała  część  budynku  przeznaczona  jest  dla
Płockiego Ośrodka Kultury i  Sportu. Aktualnie w budynku trwają prace dotyczące adaptacji
pomieszczeń  na cele POKiS, a pomieszczenia przeznaczone dla PPP Nr 2 są nieużytkowane.
W ramach robót objętych przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie robót zgodnie z
opisami technicznymi i projektami budowlano-wykonawczymi.

II. Branża budowlana
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a/  projekt  budowlano-  wykonawczy  branży  budowlanej  i  sanitarnej   wraz  z  opisem
technicznym, 
b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Uwaga: 

a/ po demontażu starych posadzek, grubość  wylewki samopoziomującej, przed wykonaniem
nowych posadzek,  dostosować do poziomów posadzek wykonywanych dla pom. POKiS-u   
b/ należy przed szpachlowaniem i malowaniem ścian usunąć malowanie farbą olejną  
c/  montaż  wykładziny  korkowej  na  ścianach  należy  wykonać  z  materiału  (korek+klej)
dostarczonego przez Użytkownika.
d/ zobowiązuje się Wykonawcę/Oferenta do współpracy z Firmą obecnie prowadzącą
roboty  budowlane  dla  zadania  POKiS  na  terenie  budynku,  w  zakresie  ustalenia
poziomów posadzek, organizacji prac, korzystania z mediów ( pokrycie kosztów ),
transportu i komunikacji na placu budowy itp.  

2.  Za  wszystkie  wynikłe  w  trakcie   prowadzenia  robót  budowlanych  szkody  odpowiada
Wykonawca.  Obowiązek  odpowiedzialności  Wykonawcy  kończy  się  z  chwilą  podpisania
protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na
terenie objętym robotami.
4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy  i inne, należy wywieźć
i utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie robót budowlanych. 
5. Prowadzenie robót musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
6. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar  robót opracowany
przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazane projekty  budowlano – wykonawcze i
wizję lokalną na terenie planowanej inwestycji.
Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne
dla  Wykonawcy /Oferenta  i  mogą  być  traktowane tylko  jak  pomocnicze  do  przygotowania
oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót  wg. własnego uznania i
dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu
zamówienia,  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  w  oparciu  o  załączoną  do  SIWZ
dokumentację projektową.
7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty
cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .



8.  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.
9. Wykonawca winien opracować kosztorysy ofertowe metodą szczegółową. W przedmiarze, ani
kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą  kosztorysowania,  nie  należy
ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie
opłacane przez Zamawiającego, a koszt  ich wykonania powinien być uwzględniony w 
cenach robót podstawowych (koszty  pośrednie Wykonawcy / Oferenta).
10.  W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  prac
towarzyszących.
11. 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.
12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  zadania  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia,  projektami  budowlano-wykonawczymi,  decyzją  242/2017  Miejskiego
Konserwatora Zabytków, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, wiedzą
techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich  Normach i w Prawie
Budowlanym,  przepisami  ochrony  ppoż..  Zastosowane  do  wbudowania  materiały  i  wyroby
muszą  posiadać  aktualne,  wymagane  obecnymi  przepisami  dokumenty  potwierdzające  ich
dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie.  Wykonawca  zobowiązany  jest,  przed
wbudowaniem, dostarczyć do zatwierdzenia  Karty materiałowe.
13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego i Projektanta w przypadku
zastąpienia materiałów występujących w projektach  innymi, spełniające wszelkie wymagania i
parametry  techniczne określone w  dokumentacji technicznej.
14.Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową, do odbioru technicznego w 2 
egzemplarzach,  dostarczy  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  parametry  techniczne  oraz
wymagania norm stosowanych materiałów wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

III. Branża elektryczna
1. Załączony do SIWZ projekt budowlano-wykonawczy jest opracowaniem  dotyczącym montażu
instalacji elektrycznych , teletechnicznych , SSP , włamania i napadu , przyzywowa i domofonowa
w obiekcie.

2. Zakres robót branży elektrycznej
Dla projektowanych pomieszczeń I piętra należy wykonać : 
- całkowity demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych .
- wykonać wg projektu montaż wewnętrznych instalacji
a. oświetlenia podstawowego , awaryjnego i sygnalizacyjnego,
b. gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń 
c. zasilanie i wykonanie tablicy T2 I piętra 
d. ochrony od porażeń i przepięciowej
e. SSP , SWiN  , przyzewowa , domofonowa
f.  instalacja teletechniczna , komputerowa z dedykowanym zasilaniem .    

2.2. W zakresie badania wykonanych instalacji elektrycznych:
a. protokóły pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej , pomiaru izolacji przewodów ,
wyłącznika różnicowo – prądowego , natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z normą
PN-IEC 60364-5-61
b. raporty z pomiarów torów sygnałowych dla wszystkich instalacji sygnałowych-teletechnicznych .
c. protokóły z testów i uruchomienia systemu p.poż.

2.3. Należy także przeprowadzić:
Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej próby i badania a w szczególności :
a. Próby  funkcjonalne  działania  wszystkich  zainstalowanych  systemów  wraz  z  wydrukami
testowymi . 
b. Szkolenie użytkownika z obsługi dla każdego z systemów wraz z potwierdzeniem protokółem



oraz umieścić lub przekazać instrukcje obsługi .   

2.4. Zalecenia i uwagi dotyczące wykonywania robót elektrycznych:
Cały budynek którego dotyczy realizowany projekt  stanowi jeden obiekt  w rozumieniu ochrony
p.poż.  również  w  zakresie  wyłączenia  zasilania  przez  wyłączniki  P.poż  .  Należy  wykonać
sprawdzenie działania systemu p.poż. i ewentualną modernizację .  
2.6. Montaż  osprzętu  (gn.  wtykowe,  PEL,  RTV)  po  wcześniejszym ustaleniu  jego  lokalizacji  z
użytkownikiem,  należy  jeszcze  uzgodnić  z  branżą  budowlaną  i  sanitarną  (uniknięcie  kolizji  z
grzejnikami i innym wyposażeniem pomieszczeń)
2.7. Należy przewidzieć zasilanie przeznaczone dla instalacji technologicznych branży budowlanej
i sanitarnej.
2.8.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, klimatyzacji,  wentylacji, kanalizacji.
 Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także
powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o taki
montaż   poszczególnych  instalacji  i  lokalizację  urządzeń,   aby  wykluczyć  lub  zmniejszyć  do
minimum negatywne wzajemne  oddziaływanie.  Z kolei inne niż elektryczna,wymienione wyżej
instalacje  powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź   wymianie nie
prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych.  
2.9.  Wykonawca  robót  elektrycznych  zobowiązany  jest  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia
zgodnie  projektem  budowlano-wykonawczym  ,  opisem  przedmiotu  zamówienia,  warunkami
technicznymi, wykonania i odbioru  robót, SIWZ, wiedzą  techniczną, obowiązującymi zasadami i
przepisami zawartymi   w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym.
2.10.  Przy  wykonywaniu  prac  niezbędne  jest  zachowanie  wszystkich  wymogów jakościowych,
technicznych  i  bezpieczeństwa  określonych  w  obowiązujących  przepisach  prawa,  w  tym
Przepisach Budowy Urządzeń  Elektroenergetycznych i odpowiednich norm.  
2.11.  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 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
oraz spełniają parametry techniczne oraz jakościowe określone w dokumentacji, w szczególności
w zakresie;       
- dopuszczalnego obciążenia prądowego,
- dopuszczalnego napięcia izolacji, napięcia roboczego, napięcia sterowania,
- klasy ochronności.
-  dla  opraw  :  strumienia  świetlnego  źródeł  światła,  krzywej  rozsyłu  światła,  sprawności
energetycznej , wymiarów zewnętrznych i wyglądu estetycznego oprawy  . 
- przekroju żył kabli elektroenergetycznych i przewodów.
- wymagań technicznych i estetycznych montowanej rozdzielni  .
- osprzęt instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinien spełniać zaprojektowane wymagania
  techniczne , jakościowe i estetyczne .
2.12. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia 
branży elektrycznej oferent powinien dokonać 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. 
2.13. Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem, opisem przedmiotu zamówienia,   
obowiązującymi  przepisami   oraz  „  Warunkami  Technicznymi   Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych”  
2.14. Roboty elektryczne prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
2.15. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do odbioru robót elektrycznych jest:
- kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w SIWZ, wiedzą techniczną,
  obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich  Normach i w Prawie Budowlanym



-  pełna  sprawność  pod  względem  funkcjonowania  wszystkich  rodzajów  instalacji  poparta
oświadczeniem kierownika robót elektrycznych 
- kompletna dokumentacja powykonawcza.

3.  W razie  uszkodzenia  innych  instalacji  niepodlegających  remontowi  czy  wymianie  należy  je
odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego,
4.  Przed wykonaniem instalacji  oświetlenia awaryjnego i  ewakuacyjnego oraz systemów p.poż.
należy  przedstawić  inwestorowi  posiadane  świadectwa dopuszczenia  na  materiały  elektryczne
występującew 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).
5.  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. 

IV.  Branża sanitarna -  załączony do SIWZ projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
i  klimatyzacji  stanowi  zakres  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  uzupełnieniami  wskazanymi  w
niniejszej  części.  Zakres  prac  obejmuje  demontaż  przyborów sanitarnych,  wykonanie  instalacji
wody  zimnej  i  ciepłej  od  pionu  do  przyborów  sanitarnych,  wykonanie  podejść  wod-kan  do
przyborów  sanitarnych,  montaż  nowych  przyborów  sanitarnych  i  baterii  oraz  montaż
klimatyzatorów.

1. Woda zimna
-  Instalację o podejścia do przyborów wykonać z rur  polipropylenu PP klasy PN20.  Przewody
prowadzone  w  posadzce  i  bruzdach  ściennych  zabezpieczyć  izolacją  z  pianki  polietylenowej
Termaflex.  Wszelkie  przejścia  przez  ściany  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  wypełnieniem
elastycznym o dwie dymensje większe od przewodu. Połączenie baterii czerpalnych oraz innych
urządzeń wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym. Na odejściu od pionu
zamontować zawór odcinający i wodomierz.

2. Woda ciepła
- Instalację i  podejścia do przyborów wykonać z rur z polipropylenu PP klasy PN20. Przewody
wody ciepłej należy układać równolegle do rur wody zimnej. Przewody prowadzone w posadzce i
bruzdach ściennych zabezpieczyć izolacją z pianki polietylenowej Termaflex. Wszelkie przejścia
przez  ściany  wykonać  w  tulejach  ochronnych  z  wypełnieniem  elastycznym  o  dwie  dymensje
większe od przewodu. Połączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń wykonać przy pomocy
giętkich przewodów w oplocie metalowym. Na odejściu od pionu zamontować zawór odcinający i
wodomierz.

3. Instalacja  kanalizacji sanitarnej
Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC. Podejścia do umywalek prowadzić w
bruzdach ściennych.

4. Klimatyzacja
W  pomieszczeniach  zaprojektowano  jednostki  wewnętrzne  -  klimatyzatory  ścienne.  Dla

pomieszczenia Sali terapeutyczno-konferencyjnej (1) zaprojektowano układ multi: dwie jednostki
wewnętrzne ścienne o mocy 3,5kW każda oraz jednostka zewnętrzna na dachu budynku o mocy
do  6,8kW.  Dla  pomieszczenia  gabinetu  diagnostyczno-terapeutycznego  (2)  zaprojektowano
jednostkę wewnętrzną ścienną o mocy 3,4kW oraz jednostkę zewnętrzną na dachu budynku o
mocy  3,4kW.  Dla  pomieszczenia  gabinetu  diagnostyczno-terapeutycznego  (3)  zaprojektowano
jednostkę wewnętrzną ścienną o mocy 2,5kW oraz jednostkę zewnętrzną na dachu budynku o
mocy  2,5kW.  Dla  pomieszczenia  gabinetu  diagnostyczno-terapeutycznego  (4)  zaprojektowano
układ multi: dwie jednostki wewnętrzne ścienne o mocy 3,5kW każda oraz jednostka zewnętrzna
na dachu budynku o mocy do 6,8kW.

       Uwaga:



Podczas  realizacji  zadania  „Zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  po  Gimnazjum  nr  2  na
potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”, przed wykonaniem docieplenie ścian zewnętrznych,
zamontowano rurociągi miedziane i kable elektryczne łączące jednostki zewnętrzne klimatyzacji z
jednostkami  wewnętrznymi.  Na  dachu  zamontowano  3  konstrukcje  do  montażu  jednostek
zewnętrznych.  Zakres  powyższych  prac  Wykonawca  nie  będzie  uwzględniał  w  wycenie.  W
zakresie  Wykonawcy  będzie  połączenie  ułożonych  rur  miedzianych  i  kabli  elektrycznych  z
jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi klimatyzacji.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
 -  przygotowanie  i  przekazanie  w 2 egzemplarzach kompletnej  dokumentacji  odbiorowej  robót
pozwalającej  na  ocenę  należytego  wykonania  robót  i  umożliwiającej  dokonanie  odbioru
końcowego robót,  dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy
zastosowanych i wbudowanych materiałów i wyrobów.
-  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  atestów  (dopuszczeń,  certyfikatów)  wszystkich
zastosowanych  materiałów  i  urządzeń.   Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być
oznaczone  znakiem  bezpieczeństwa  lub  CE,  a w stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają
obowiązkowi  zgłaszania  do  certyfikacji  na znak  bezpieczeństwa  i oznaczenia  tym  znakiem,
wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację  dostawcy,  zgodności  tych
wyrobów z Polskimi Normami oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
Wykonawca w dokumentacji odbiorowej zobowiązany jest przedstawić pozytywny protokół z badań
ciśnienia wody oraz przedstawić badania wody wykonane przez Sanepid.


