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                                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiot zamówienia:
     Przedmiotem zamówienia jest „Remont   podłogi   sali   gimnastycznej Zespołu
     Szkół  Zawodowych im.  Marii Skłodowskiej Curie, ul. Narodowych Sił
     Zbrojnych 7  w Płock 

2.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłogę o homogenicznej , ścieralnej w
     całym przekroju wykładziny z linoleum naturalnego grubości minimum 4 mm, wzór
     i kolor jednolity nawierzchni jednolity, niewymagająca  dodatkowej konserwacji, o 
     parametrach zgodnych z normą EN 14904.
     Wymaga się aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana   w
     szerokim zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz
     imprez masowych.
    
3.  Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje:
    - Demontaż listew przyściennych,
    - Rozebranie posadzki z deszczułek,
    - Rozebranie warstwy izolacji z papy oraz płyty pilśniowej miękkiej o grubości
      średnio 2 cm, wraz z ich utylizacją,
    - Rozebranie ślepej podłogi na legarach,
    - Wykonanie izolacji  z folii paroizolacyjnej PE gr. 0,2mm, 
    - Ruszt drewniany z listew 20x 95 mm. heblowanych, suszonych impregnowanych,
      podwójny w rozstawie osiowym co 50,0 cm, na podkładkach amortyzujących,
    - Ślepa podłoga z desek 20x95mm. dwustronnie heblowanych, suszonych i
      impregnowanych, mocowanych do rusztu,
    - Wykonanie izolacji  z folii paroizolacyjnej PE gr. 0,2mm, na ślepej podłodze,
    - Montaż dwóch warstw płyty wilgocioodpornych  gr. 10 mm, rozkładanych każda,
      mijanowianko,
    - Wykonanie posadzki sportowej z wykładziny naturalnej Linoleum gr 4 mm, 
    - Malowanie linii  boisk zgodnie z załączonym szkicem,
    - Montaż  listew przyściennych, drewnianych, lakierowanych z otworami
      wentylacyjnymi,
    - Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

4. Wymagania techniczne nawierzchni:
     - Grubość nawierzchni 4 mm
     - Grubość warstwy ścieralnej 3,4 mm
     - Rodzaj wykładziny: twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum bez tzw. finiszu 
     - Tarcie poślizgowe EN 14904 – 80-110
     - Odbicie światła Din 5036-1 p > 0,20
     - Pozostałość po naciski EN 433 – ok. 0,13
     - Test krzesła na rolkach EN 425 – min 25 0000 obrotów bez zmian 
     - Tłumienie dźwięków kroków w Db EN ISO 10140- min 6 Db
     - Niepalność EN 13501-1 klasa Cfl –s1
     - Atest Agbb(atest potwierdzający brak szkodliwych substancji) atest higieniczny,
       deklaracja zgodności DOP
     - Antystatyczna 
     - Odporna na działanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia
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     - Odporna na oleje mineralne, smary oraz na działanie rozcieńczonych kwasów i
       zasad według EN 423
     - Odporna na żar papierosowy według DIN EN 270
Wymaga  się,  aby  nawierzchnia  podłogi  sportowej  mogła  być  wykorzystywana  w
szerokim zakresie  – od  profesjonalnego sportu  do  zajęć  rekreacyjnych oraz  imprez
masowych bez konieczności stosowanie wykładzin ochronnych.

5. Wymagane dokumenty i atesty:
  - atest higieniczny lub inny dokument równoważny,
  - dokument potwierdzający wartość współczynnika tarcia dla wykładziny sportowej
    (wyniki badań przeprowadzonych przez uprawnioną instytucję lub inny 
    równoważny dokument)
  - raport z klasyfikacji trudnopalności przy zastosowaniu na podłożu z płyt wiórowych 
  - oświadczenie producenta o braku zawartości substancji niebezpiecznych – atest
    Agbb
  - raport z badania emisyjności wykładziny pod kątem stosowania w
    pomieszczeniach zamkniętych

 
6.  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.

7.  Zaleca się dokonać wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem
     oferty cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .

8.  Należy zwrócić  szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu 
     prowadzonych prac  i minimalizację uciążliwości z tym związanych.
     Kolejność wykonywana robót oraz ich organizację wykonawca je zobowiązany
     uzgodnić wcześniej z Inspektorem Nadzoru i Dyrektorem placówki.

9. 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. 

10. W złożonej wycenie ryczałtowej 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, oraz przekazania jej do eksploatacji. 

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 , warunkami  technicznymi, wykonania i odbioru
      robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami 
      zawartymi w  Polskich  Normach i w Prawie Budowlanym. 

13. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania,
       należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem
       otwarcia ofert.

14. 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.

15. Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową w 2 egzemplarzach,
      dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz
      wymagania norm stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły
      badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji przedmiotu umowy, co pozwoli
      na ocenę należytego wykonania umowy.
      Powyższe będzie warunkiem dokonania terminowego odbioru końcowego robót.

  
16. Materiały rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie oraz
      ponosi koszt ich utylizacji.  Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie w
      trakcie prowadzenia  robót. 
      Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i
      czystości  na terenie objętym robotami w terminie ustalonym z Dyrektorem
      placówki.

17. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego
      zakres wskaże w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność
      wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.
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