
Dział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia  - realizacja zadania pod nazwą:

PRZEBUDOWA TARASÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 14 PRZY UL.MIODOWEJ 8/1 W PŁOCKU

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę tarasów

i elementów zagospodarowania terenu przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Płocku,

usytuowanego przy ul.Miodowej 8/1 na działce nr ewid. 372. 

1.2.Podstawa realizacji robót

Roboty budowlane mają być zrealizowane w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną

przez Zespół autorski z jednostki projektowej pn. Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Wojciech

Błaszczak z Płocka w  lipcu 2013 roku,  obejmującą:

-)projekt  budowlany  i  projekt  wykonawczy  na  remont  tarasów,  dróg  wewnętrznych,

chodników,  ogrodzenia  z  wykonaniem  przyłącza  kanalizacji  deszczowej  i  przebudową

istniejącej  sieci  teletechnicznej   oraz  budową  podjazdu  dla  osób  niepełnosprawych  i

rozbiórką  budynku gospodarczego

-)projekt rozbiórki budynku gospodarczego 

-)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych.

Powyższa dokumentacja techniczna określa szczegółowy zakres branżowych robót budowlanych

i  zostaje  załączona  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  jako  podstawa  do

zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:  dokumentacja techniczna obejmuje wymianę ogrodzenia terenu przedszkola, która nie

wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia i  jest  przewidziana do zrealizowania w

kolejnym etapie remontu zagospodarowania terenu zajmowanego przez placówkę.

1.3.Zakres przedmiotu zamówienia i uwarunkowania realizacji zadania 

Stan  techniczny  tarasów  wokół  budynku  przedszkola,  jak  również  nawierzchni  dróg

wewnętrznych  i  chodników  wymaga  pilnego  przeprowadzenia  prac  remontowych.  Zgodnie  z

rozwiązaniem projektowym obiekt  ma być wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W zakres przedmiotu zamówienia  wchodzą roboty branży budowlnej, sanitarnej i elektrycznej

(teletechnicznej), w tym:

1.3.1.BRANŻA BUDOWLANA I TELETECHNICZNA  ,   w zakresie której jest:

-Przebudowa tarasów 

Całkowita  rozbiórka  istniejących  tarasów  i  wykonanie  nowych:  murki  tarasów  z  pustaków

łupanych  w  kolorze  grafitowym  i  szarym,  przekryte  jednospadowym  daszkiem,  podbudowa

tarasu o grub.15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia z
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kostki polbruk grub.6 cm bezfazowej w kolorze szarym i czerwonym układanym na przemian na

podsypce  cementowo-piaskowej,   warstwy  tarasu  odzielone  od  ściany  budynku  izolacją

wykonaną  z  papy  termozgrzewalnej  i  polistyrenu  ekstrudowanego,  odwodnienie  tarasów  za

pomocą  kratek  ściekowych  spadkowych  typu  A-15  i  studzienki  kl.A-15  na  powierzchnię

biologicznie czynną,  wykonanie barierki tarasu ze stali nierdzewnej. 

-Przebudowa schodów wejściowych na taras

Całkowita  rozbiórka  istniejących  schodów  i  wykonanie  nowych,  zgodnie  z  rozwiązaniem

projektowym:  podbudowa betonowa z  betonu C15/20,  stopnie  z  betonu  łupanego w kolorze

szarym, barierki ze stali nierdzewnej (do wyceny przyjąć ten rodzaj materiału na barierki).

-Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników     

Całkowita  rozbiórka  istniejących  nawierzchni  z  asfaltu,  płytek  chodnikowych  i  płyt

sześciokątnych,  wykonanie  warstw  podbudowy  pod  nawierzchnie  chodników  -  zgodnie  z

rozwiązaniami projektowymi,  ułożenie nawierzchni z kostki polbruk szarej i czerwonej układanej

na zmianę:  o grub.  8  cm -  na  ciągach pieszo-jezdnych i  grub.  6  cm -  na  ciągach pieszych,

wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie dróg wewnętrznych - zgodnie z rozwiązaniami

projektowymi  i  wymaganiami  normy  przedmiotowej  dotyczącej  dróg  samochodowych,

przeprowadzenie  badań  kontrolnych  zagęszczenia  podbudowy  i  po  uzyskaniu  wymaganych

parametrów ułożenie polbruku ażurowego  grub.10 cm i wypełnienie otworów grysem.

-Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych 

Jeden z budynków murowany, drugi budynek w konstrukcji stalowej obłożony blachą. Budynku

przeznaczone są do rozbiórki ze względu na ich zły stan techniczny. Prace rozbiórkowe należy

prowadzić zgodnie z  wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej; w budynku stalowym

zmagazynowane jest ok.7 m³ gruzu z robót rozbiórkowych przeprowadzonych wcześniej przez

Użytkownika  i  koszty  jego  wywozu  oraz  utylizacji  należy  uwzględnić  w  kosztach  realizacji

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

-Wykonanie  podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  z  przebudową  istniejącego  przyłącza

telekomunikacyjnego 

Istniejące  przyłącze  znajduje  się  w  kolizji  z  projektowanym  podjazdem  dla  osób

niepełnosprawnych i w celu usunięcia tej kolizji należy na istniejącym przyłączu, poza obrysem

podjazdu, ustawić projektowaną studnię kablową SK-1 i w niej wykonać zrównoleglone złącze

kablowe, ze złącza wyprowadzić w kierunku budynku nowy odcinek kabla w rurociągu kablowym

(prace związane z przebudową przyłącza należy zrealizować zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez Petrotel Sp. z o o., załączonymi do projektu),

podjazd dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano do wykonania jako betonowy wyłożony

płytkami gresowymi antypoślizgowymi w kolorze szarym, barierki ze stali nierdzewnej.
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-Remont schodów wejścia głównego do budynku 

Fragment istniejącego murku oraz stalową  barierkę od strony podjazdu dla niepełnosprawnych

należy  zdemotować,  słup  z  rury  stalowej  podtrzymujący  zadaszenie  pozostawić,  posadzkę

schodów z lastriko należy zgroszkować w celu zapewnienia lepszej przyczepności dla nowych

płytek, stare podłoże wzmocnić preparatem CT 17, przykleić płytki takie jak na podjeżdzie dla

niepełnosprawnych przy zastosowaniu zaprawy klejącej Mapei P9 , na stopniach położyć płytki z

ryflem, płytki zaspoinować fugą tytanową Sopro.

-Remont dachu nad wejściem do budynku 

Konieczny  do  wykonania  z  powodu  przecieków,  istniejące  pokrycie  z  blachy  należy

zdemontować  odcinając  szlifierką  kątową  przy  ścianie  tak,  aby  nie  uszkodzić  docieplenia,

osuszyć  i  oczyścić  wnętrze  dachu  i  położyć  nową   blachodachówkę  powlekaną  w  kolorze

czerwonym, na styku dachu z murem należy wykonać w sposób prawidłowy obróbkę blacharską

zabezpieczająca w skuteczny sposób przed przeciekami.

-Remont  wejścia  głównego  do  budynku   (zakres  robót  do  wykonania  nie  objęty  projektem)

obejmujący:

a)remont  powierzchni:  ściany  przy  drzwiach  wejściowych,  słupów,  murów  oporowych,

zadaszenia  (spód  płyty,  czoło  i  boki  zadaszenia)  przy  wejściu  głównym  do  budynku

przedszkola obejmujący: usunięcie istniejącej farby z powierzchni powyżej wymienionych

elementów wejścia głównego do budynku, oczyszczenie i przygotowanie podłoża, założenie

kątowników  na  krawędziach  elementów,  położenie  tynku  strukturalnego  z  kolorystyce

zbliżonej do istniejącej

b)demontaż,  wywóz  oraz  utylizację  donic  betonowych  usytuowanych  na  skraju  podestu

wejścia głównego do budynku  

c)dostawa i montaż nowej balustrady oraz remont istniejącej balustrady i poręczy: nową

balustradę zamontować w miejscu zdemontowanych donic, nowa balustrada do wykonania

w sposób analogiczny do balustrad istniejących na bokach podestu  tj. słupki i poziome

elementy górne i dolne oraz poręcz - z rury fi  40,  wypełnienie z pręta okrągłego fi  12 w

rozstawie w świetle otworu nie większym niż 12 cm, oczyszczenie istniejących poręczy przy

schodach  oraz  balustrady  bocznej  i  dwukrotne  pomalowanie  farbą  antykorozyjną  w

istniejącym  kolorze. 

1.3.2. BRANŻA SANITARNA

W  zakresie  branży  sanitarnej  wykonać  przyłącze  kanalizacji  deszczowej  odwadniające  teren

utwardzony Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku przy ul. Miodowej 8/1.

 

Zakres prac do wykonania

1. Demontaż wpustu deszczowego znajdującego się w pobliżu nowoprojektowanego wpustu W1
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2.  Wykonanie  wpustu  deszczowego  W1  i  włączenie  do  istniejącej  studni  k-ist  o  rzędnych

98,63/96,83. W studni tej wykonać nową kinetę połączeniową.

3. Wykonanie wpustu deszczowego W2 i włączenie do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej

k200 poprzez wybudowanie na istniejącej kanalizacji studni rewizyjnej D z kręgów betonowych o

średnicy 1200.

Połączenie wpustów ze studniami kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC kl.S o sztywności

obwodowej  SN8,  łączonych kielichowo z  uszczelką  gumową o średnicy  200.  Na wskazanych

miejscach na  profilu (rys  nr  IS-2)  przewody PVC zabezpieczyć rurami  ochronnymi  stalowymi

dn300.  Wpusty  uliczne  odwadniające  teren  utwardzony  parkingu  wykonać  jako  żeliwne  o

wymiarach 620x420 kl. C250, umieszczone na studniach osadnikowych z kręgów betonowych o

średnicy 500 łączonych na pióro-wpust.

Wykopy zasypać gruntem o strukturze zagęszczającej się. W przypadku stwierdzenia, że grunt z

wykopu ma strukturę nie spoistą, należy go wywieść a wykopy zasypać dowiezionym gruntem

piaszczystym o strukturze zagęszczającej się. 

Pozostałe informacje dotyczące robót branży sanitarnej

1.  Należy  przeprowadzić  wymagane próby technologiczne i  badania  zrealizowanych instalacji

zewnętrznych  w  zakresie  objętym  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi

wykonania i odbioru robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2.  Wszystkie materiały muszą posiadać decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

wydaną przez odpowiednie jednostki badawcze

3.  Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną nowo wybudowanych instalacji doziemnych

4. Wykonawca do wyceny kosztorysowej wykonania zakresu robót i materiałów powinien użyć

kompletu  dokumentacji  projektowej  tz.  Projektu  budowlanego,  wykonawczego,  specyfikacji

technicznej.

5. Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie urządzeń

zamiennych  pod  warunkiem  zachowania  projektowanych  parametrów.  Wszelkie  zmiany

wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. W razie niezgodności projektowych skontaktować się z Nadzorem.

7.  Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.

8.  Podczas  wykonywania  robót  i  uruchamiania  instalacji  należy  bezwzględnie  przestrzegać

przepisów BHP i ppoż.

1.3.3. UWAGA dotycząca  zastosowania materiałów  równoważnych

- Jeżeli  w dokumentacji zawarte zostały nazwy niektórych materiałów budowlanych, należy je

traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne,

a  Zamawiający,  zgodnie  z  art.29  ust.  3  ustawy  Pzp,  dopuszcza  zastosowanie  materiałów

równoważnych,  na  pisemny  wniosek  złożony  przez  wykonawcę  wraz  z  dokumentami

określającymi wymagane parametry techniczne tego materiału. 

Zaproponowany  przez wykonawcę  materiał  równoważny   musi  zostać  zaakceptowany  przez

Zamawiającego  przed  jego  wbudowaniem.  Po  stronie  wykonawcy  jest  udowodnienie,  że
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proponowany  materiał  jest  równoważny  i  w  jego  gestii  leży  przedstawienie  wszelkich

dokumentów potwierdzających tę równoważność.

- Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych prac remontowych, ponieważ do

należytej wyceny zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia konieczne jest ustalenie przez

wykonawcę m.in. sposobu organizacji prac,  dostarczenia materiałów i specjalistycznego sprzętu

do miejsca wykonania robót,  organizacji  zaplecza budowy,  co ma wpływ na koszty  realizacji

zadania. Koszty jakie wykonawca poniesie w ramach organizacji robót uwzględnione powinny

być w kosztach pośrednich.

-Realizacja  robót  będzie  prowadzona  przy  czynnej  pracy  przedszkola,  co  wymusza   od

wykonawcy robót konieczność ścisłego stosowania się do zaleceń dyrekcji placówki.

Realizacja  robót  objętych przedmiotem zamówienia  musi  przebiegać dwufazowo,  z  uwagi  na

konieczność zapewnienia bezpiecznego wejścia dzieci, rodziców i personelu do przedszkola.

W  fazie  pierwszej  można  będzie  zorganizować  roboty  obejmujące  rozbiórkę  budynków

gospodarczych, przebudowę nawierzchni od strony wjazdu i wejścia głównego na teren placówki

oraz zewnętrzne roboty sanitarne i teletechniczne. W tym czasie wejście do przedszkola będzie

zorganizowane  od strony tarasu i placu zabaw.  Następna faza objęłaby przebudowę tarasów i

nawierzchni od strony placu zabaw, wtedy wykonawca będzie zobowiązany do wydzielenia strefy

robót w sposób pozwalający na bezpieczne  przejście dzieci i personelu z budynku przedszkola

na teren rekreacji. Istnieje możliwość zorganizowania prac w soboty, po uprzednim uzgodnieniu

harmonogramu tych prac z dyrekcją przedszkola. Każdorazowo Wykonawca musi organizować

roboty w sposób nie powodujący zbyt dużych utrudnień w funkcjonowaniu placówki.

-Z  uwagi  na  to,  że  placówka  nie  dysponuje  pomieszczeniami,  które  mogłaby  udostępnić

Wykonawcy  do  celów  socjalnych,  Wykonawca  będzie  zobowiązany  zorganizować  zalecze

budowy na  zewnątrz  i  ustawić  swój  kontener  socjalny  na  terenie  przedszkolnym,  w  miejscu

wskazanym przez  Użytkownika oraz wygrodzić zaplecze.

-Roboty należy zorganizować w sposób nie naruszający mienia placówki. W przypadku szkód

zawinionych  przez  wykonawcę,  wykonawca  będzie  musiał   usunąć  te  szkody  we  własnym

zakresie i na koszt własny. 

-Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo respektować uwagi i sugestie Użytkownika oraz

Zamawiającego dotyczące organizacji robót. 

-Wszystkie materiały pochodzące z robót rozbiórkowych muszą być wywożone z terenu realizacji

robót  niezwłocznie.  Nie  dopuszcza  się  magazynowania  materiałów  z  rozbiórek  na  terenie

zajmowanym przez placówkę.

-Wykonawca musi w sposób skuteczny zabezpieczać miejsce prowadzonych prac oraz używany

sprzęt,  pozostawiać porządek po wykonaniu prac, minimalizować  uciążliwości  dla Użytkownika

wynikające z realizacji robót.

3.Wymogi dotyczące przygotowania oferty, w  ycena przedmiotu zamówienia,  

z  alecenia dla wykonawcy, wymagane uprawnienia dla osoby kierującej robotami  

3.1.Wycena przedmiotu zamówienia
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3.1.1.Przed  przystąpieniem  do  określenia  wartości  przedmiotu  zamówienia  oferent  powinien

dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, aby należycie oszacować koszty

związane z realizacją robót.

3.1.2.Dokumentacja  techniczna  wymieniona  w  pkt.1.2  Opisu  przedmiotu  zamówienia  stanowi

podstawę do wyceny wartości zakresu rzeczowego zadania  przewidzianego do wykonania wg

tego projektu (z  wyłączeniem zakresu dotyczącego wymiany ogrodzenia terenu przedszkola).

Przedmiar robót załączony do SIWZ nie jest obligatoryjny dla oferenta i  ma jedynie charakter

pomocniczy.  Cena  ofertowa  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym  i

bezpiecznym wykonaniem robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Ważna uwaga:

Przedmiar robót załączony do SIWZ dotyczy pełnego zakresu robót zawartego w dokumentacji

projektowej,  w  tym  zakresu  przewidzianego  do  wykonania  w  kolejnym  etapie  zadania

obejmującego wymianę ogrodzenia wraz z gospodarką zielenią. Wycenie należy poddać roboty

objęte  przedmiotem  zamówienia,  które  nie  obejmują  wymiany  ogrodzenia  oraz  gospodarki

zielenią.

3.1.4.Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  powinna  być  dokonana  na  podstawie

sporządzonego przez oferenta przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu ofertowego,  który

ma  charakter  poglądowy  i  nie  rzutuje  na  umówioną  formę  wynagrodzenia  ryczałtowego.

Całościowa  wycena  przedmiotu  zamówienia  zostaje  dokonana  przez  oferenta  na  własną

odpowiedzialność  i  ryzyko,  w  oparciu  o  projekt  budowlany  oraz  specyfikacje  techniczne

wykonania i odbioru robót, które załącza się do SIWZ, a także wizję lokalną odbytą na terenie

realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia.

3.1.5.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  i  osiągnięcia  zakładanych  parametrów

technicznych. 

3.1.6.Oferent musi dokonać wyceny na własną odpowiedzialnośc i ryzyko, w oparciu o podstawę

wyceny  jaką  jest  załączony  do  SIWZ  projekt  budowlany  i  wykonawczy  oraz  specyfikacje

techniczne wykonanania i odbioru robót, które określają rozwiązania techniczne i materiałowe

oraz ilość robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Dlatego przy sporządzaniu wyceny

ofertowej przedmiotu zamówienia należy dokonać analizy projektu i specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót.

Jakiekolwiek  rozbieżności  pomiędzy  koniecznym  do  zrealizowania  zakresem  rzeczowym

wynikającym z projektu budowlanego i wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót, a przekazanym przez wykonawcę kosztorysem ofertowym nie mogą być podstawą

do roszczeń ze strony wykonawcy i nie będą przez Zamawiającego uwzględniane.
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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. 

3.1.7.Oferent nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną

ryczałtową za realizację zadania,  kosztorys  należy przedłożyć Zamawiającemu  po podpisaniu

umowy,  w nieprzekraczalnym terminie  określonym w tej umowie.

3.1.8.Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wykonania  wszystkich  robót

budowlanych, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę,

energię),  wywóz  i  utylizację  materiałów  z  rozbiórek,  koszt  wykonania  zabezpieczeń  teenu

realizacji  robót,  koszt  ubezpieczenia,  należne  podatki  oraz  koszt  elementów  i  urządzeń

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a nie pozostających trwale po zakończeniu

budowy.

4.Termin realizacji, gwarancja jakości,  dodatkowe kryteria oceny ofert,  

    zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.1.Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcie realizacji robót – w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy,

b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 sierpnia 2018 roku,

-  Przekazanie  terenu  realizacji  robót  nastąpi  w terminie  do  5  dni   od dnia  zawarcia  umowy.
Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

1)  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  prowadzenie

robót  (potwierdzonych  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru),  przy  czym  przesunięcie  terminu

umownego może nastąpić o tyle dni,  ile niemożliwe było prowadzenie robót,

2) wystąpienia utrudnień ze strony Użytkownika, ze względu na prowadzenie czynnej pracy w

placówce, uniemożliwiających prowadzenie robót  (potwierdzonych pisemnie przez inspektora

nadzoru),  przy czym przesunięcie terminu umownego może nastąpić o tyle dni,  ile niemożliwe

było prowadzenie robót.

4.2.Gwarancja jakości

Zamawiający wymaga,  aby na zrealizowane roboty budowlane  wykonawca udzielił  gwarancji

jakości na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

4.3.Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:  

• Cena - 60%   rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy,

podanej przez wykonawcę w formularzu oferty.

• Gwarancja jakości - 40%   - rozpatrywana na podstawie okresu gwarancji jakości na roboty

objęte przedmiotem zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty.
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Najkrótszy  możliwy  okres  gwarancji  jakości  wymagany  przez  zamawiajacego  jako

warunek  konieczny  wynosi  36  miesięcy,  najdłuższy  możliwy  okres  gwarancji  jakości

uwzględniony do oceny przez zamawiajacego  wynosi 60 miesięcy. 

4.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca  musi  wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%

wartości przedmiotu umowy. 

5. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia :

-Anna Czerska – branża budowlana

-Krzysztof Ugodziński – branża sanitarna

-Stanisław Sławkowski  -  branża elektryczna
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