
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa wewnętrznej instalacji p.poż (hydrantowej) w
budynku   Miejskiego Centrum Rozwiązywania  Problemów Społecznych   w Płocku,  ul.
Misjonarska 22 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p-poż.
Budynek nie znajduje się w strefie objętej ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Prace  przewidzine  do  wykonania  objęte  są  dokumentacją  techniczną  pt.:  "  Remont
wewnętrznej  instalacji  p.poż  (hydrantowej)  w  budynku  Centrum  Rozwiązywania
Problemów  Społecznnych  "  opracowaną  w  marcu  2018  r.  Powyższą  dokumentację
załącza  się  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Prace  należy  wykonać
zgodnie  z  przyjętymi  rozwiązaniami  podanymi  w  opisie  technicznym  oraz  części
rysunkowej tej dokumentacji.

Szczegółowy zakres robót objętych dokumentacją techniczną

Branża sanitarna
Instalację  istniejącą w miejscu ogólnie dostępnym wraz ze skrzynką hydrantową Dn25
zdemontować. Podejście do hydrantu zdemontować i zaślepić.
W budynku wykonać instalację p-poż hydrantową, zasilaną z miejskiej sieci wodociągowej.
Instalację  wodociągową  p-poż.  wykonać  z  rur  stalowych  podwójnie  ocynkowanych  z
łącznikami. Zamontować hydranty wewnętrzne wieszane Dn25 z wężem półsztywnym o
długości  30m  o  wydajności  1,0l/s  każdy  -  4  sztuki.  Hydranty  montować  w  szafkach
hydrantowych wewnętrznych.
Instalację p.poż połączyć z instalacją wodociągową.
Wszystkie przejścia  instalacji przez ściany i stropy oddzieleń ogniowych zabezpieczyć w
klasie odporności ogniowej przegrody masą ogniochronną. 
Po wykonaniu instalacji wykonać badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne próbki wody
pobranej  z   nowo   wykonanej  instalacji  p-poż  i  połączenia  z  istniejącą  instalacją
wodociągową.                                           
Po zakończeniu robót pomieszczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Uwaga w zakresie doboru materiałów budowlanych
W  dokumentacji  technicznej  oraz  OPZ  zawarte  zostały  nazwy  niektórych  materiałów
budowlanych, które Projektant i Zamawiający podał jako marki referencyjne. Zamawiający
dopuszcza  zastosowanie  materiałów  zamiennych  o  równoważnych  parametrach
technicznych,  po  uprzednimm   uzyskaniu  zgody  Projektanta  i  Zamawiającego  oraz
Użytkownika.  Zaproponowany  przez  wykonawcę  równoważnik  wraz  z  podaniem
wszystkich wymaganych parametrów techniczncyh umożliwiających jego zweryfikowanie z
wymogami  określonymi  w  projekcie,  musi  byż  zgłoszony do  Zamawiającego  w  formie
pisemnej.

Uwarunkowania realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia
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, dostarczenie
materiałów, specjalistycznego sprzętu, co ma wpływ na koszty realizacji zadania. Koszty
jakie  wykonawca  poniesie  w  ramach  organizacji  robót  powinny  być  uwzględnione  w
kosztach pośrednich.

Wymogi dotyczące przygotowania oferty, wycena przedmiotu zamówienia, zalecenia dla
Wykonawcy, wymagane uprawnienia dla osób kierujących robotami 

1. Przed przystąpieniem do określenia  wartości przedmiotu zamówienia oferent powinien
dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, aby należycie oszacować



koszty związane z wykonaniem zadania.
2. Projekt techniczny stanowi podstawę do wyceny wartości zakresu rzeczowego zadania
przewidzianego  do  wykonania  wg  tego  projektu,  a  załączony  na  ten  zakres  zadania
przedmiar robót 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.
3.  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  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,  którą  załącza  się  do  specyfikacji
istostnych  warunków  zamówienia,  a  także  wizję  lokalną  odbytą  na  terenie  realizacji
zadania objętego przedmiotem zamówienia.
4. 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.
5.  Oferent  musi  dokonać  wyceny  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko,  w  oparciu  o
podstawę wyceny jaką są załączone dokumenty:  projekt,  opis przedmiotu zamówienia,
szkice i rysunki oraz specyfikacja techniczna wykonania 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,  OPZ,  szkiców i  rysunków oraz  STWiOR,  jako  podstawy do
wyceny przedmiotu zamówienia.
Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy koniecznym do zrealizowania zakresem rzeczowym
wynikającym z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej 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.
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.
6. Oferent nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z
ceną ryczałtową na realizację zadania. Kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu po
podpisaniu umowy, w nieprzekraczalnym terminie określonym w  umowie.
7.  Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  koszt  wykonania  wszystkich  robót
budowlanych, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za
energię, wodę), wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne
podatki  oraz  koszt  elementów  i  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia,  a  nie  pozostających  trwale  po  zakończeniu  budowy,  w  tym  m.in.  koszt
tymczasowego zabezpieczenia terenu robót i wygrodzenia strefy niebezpiecznej.

Termin realizacji - 2 miesiące od podpisania umowy.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  dostarczenie  w  terminie  do  5  dni  roboczych  od  podpisania  umowy  kosztorysu
ofertowego sporządzonego metodą szczegółową, o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną
ofertową oraz harmonogram rzeczowo-finasowy,
2) terminowe wykonanie robót zgodnie z zapisami umowy,
3) wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Prawem Budowlanym, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy



technicznej,
4) Współpraca z użytkownikiem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa podczas realizacji
zadania oraz respektowanie jego postanowień dotyczących sposobu zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym. Uzgodnienie z użytkownikami - Organizacje
pozarządowe, Nocelgownia dla Kobiet i Matek z Dziećmi, Zarząd Rejonowy PCK:
- lokalizacji i wydzielenia stref działania Wykonawcy,
- sposobu rozliczenia poboru mediów, 
- terminu przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami, po zakończeniu  
  robót,
5) prowadzenie robót przy zachowaniu warunków BHP i p.poż,
6) pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozu gazu i materiałów z 
  rozbiórek.
7) ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji robót,
8) zgłaszanie Zamawiającemu wykonanie robót zanikowych lub ulegających zakryciu,
9) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w    
 strefie prowadzonych robót remontowych na terenie placówki,
10)  usunięcie  wszelkich  szkód  powstałych  w  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się z
chwilą  podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru,
11) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót
zamiennych i dodatkowych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
12) ścisłe przestrzeganie poleceń nadzoru,
13) przestrzeganie uwag i zaleceń zawartych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz OPZ,
14) przeprowadzenie prac w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem budynku przez cały
czas realizacji zadania,
15) wygrodzenie stref  działania Wykonawcy na zewnątrz oraz wewnątrz budynku oraz
właściwe ich oznakowanie,
16) prowadzenie prac w sposób staranny, ochrona zieleni istniejącej w strefie prowadzenia
prac,
17) przenoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w
tym także ruchem pojazdów, 
18) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej pozwalającej na ocenę należytego
wykonania  robót  oraz  dokumentów  zaświadczających  o  przekazaniu  urządzeń  oraz
materiałów w rozbiórek do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19)  przekazanie wykonanego przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
20)  posiadanie  ubezpieczenia  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia obejmującego w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej w wysokości nie mniejszej niż wartość  przedmiotu umowy w całym okresie
realzacji  przedmiotu  umowy.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiąjącemu  kopie  ww  poli
ubezpieczeniowych w terminie 5 dni od podpisania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich. 
Wykonawca jest  zobowiązany do  prowadzenia  robót  w  sposób  zapewniający ochronę
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez
jego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w
przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje
koszty spowodowanych strat.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. 
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  i  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  jest



zobowiązany  do  zapewnienia  w  trakcie  wykonywania  robót  bezpieczeństwa  osób
postronnych. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę ofertową.
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca zapewni  Zamawiającemu w każdym momencie  możliwość  kontroli  jakości
właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami
potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom Wykonawca  usunie  niezwłocznie  z  miejsca
montażu.
Zamawiający przewiduje wariantowe zastosowania wyrobów i materiałów.

Wymagania  ogólne  dotyczące   przechowywania,  transportu,  warunków  dostaw,
składowania wyrobów i materiałów.
Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  składowania  wyrobów i  materiałów w miejscu
montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający
pozostawia  w  zakresie  działania  Wykonawcy,  który  powinien  zapewnić  właściwe
składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  i  przyjętymi  standardami,  zapewniającymi  utrzymanie
właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  środków  transportowych,  które  nie
spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. 

Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową obowiązującymi
przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót,  jakość wyrobów i  materiałów
budowlanych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  przedstawiciela  Zamawiającego  o
gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie
do  Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie,  który  zostanie  wyznaczony
zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia.  Odbioru końcowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 
Certyfikaty,  deklaracja zgodności  na wyroby wbudowane na obiekcie  podczas remontu
wystawione przez producenta będą jednym z warunków odbioru robót.

Zamówienie  będzie  realizowane  w  zakładzie  czynnym.  Zamawiający  określa
następujące warunki realizacji:
1. Praca w obiekcie od godz 7.00 do godz. 15.00 od poniedziałku do piątku.
2. Zamawiający nie przewiduje pracy Wykonawcy w soboty i niedziele.

Okres gwarancji jakości  - 36 miesięcy



Zastosowane materiały winny gwarantować należytą jakość  wykonania robót zgodną z
wymogami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ofercie należy podać: 
- cenę brutto za wykonanie prac objętych  zapytaniem (podatek VAT 23%) 
- potwierdzony termin realizacji zadania,
- potwierdzony okres gwarancji jakości.
  Rozliczenie przedmiotu umowy – jednorazowo po bezusterkowym odbiorze z 30 
  dniowym terminem realizacji płatności faktury od daty jej wpływu do Urzędu Miasta 
  Płocka.

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  dysponował  odpowiednim  potencjałem
technicznym  –  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami
budowlanymi  w  specjalności  instalacji  i  sieci  sanitarnych  -  kierownik  budowy
udokumentowane kserokopią uprawnień. 

Ze złożonych dokumentów i oświadczeń  musi  wynikać, iż  Wykonawca  zrealizował 
należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres  
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej  jedną  robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie instalacji  wodno-kanalizacyjnych o
wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. 

Dodatkowych  informacji  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  udziela  w  Biurze  Obsługi
Technicznej i Gospodarczej Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 - 
Małgorzata Pawłowska -  tel. 24 / 367-14-33 (pokój A2).


