OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn.:
”Siłownia zewnętrzna na osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski” w Płocku.

I. OPIS OGÓLNY
Przedmiot

zamówienia

obejmuje

wykonanie

robót

budowlanych

polegających

na

wybudowaniu siłowni zewnętrznej wraz ze stojakami na rowery, oświetleniem, małą
architekturą, ciągami pieszymi i placami z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej
oraz nasadzeniami roślinności - zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1087/12, 1087/9,
1087/22 na osiedlu Imielnica w Płocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Siłownia
zewnętrzna na osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski”.
Realizację zadania należy wykonać w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową od
Zamawiającego, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
Opis Przedmiotu Zamówienia.
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY
1. Inwestycję należy zrealizować według opisów technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
załączonych

do

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

i

opisu

przedmiotu

zamówienia.
2. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.
3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) wyłączenie

terenu

budowy

z

użytkowania

poprzez

odpowiednie

wygrodzenie,

zabezpieczenie i oznakowanie,
b) wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej,
c) wyznaczenie dróg transportu wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku, miejsc
składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji obiektu administracji
budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
d) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
środkami transportu Wykonawcy,
e) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
f) budowę siłowni wyposażonej w urządzenia:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ster i koło obrotowe;
drążek i poręcze;
biegacz i orbitrek;
prasa i wioślarz;
steper i twister;
wyciąg i motyl;
narty i jeździec;
wyciskanie i wahadło;
rowerek do ćwiczeń rąk i nóg + sztanga do wypychania z obciążeniem dla
osób niepełnosprawnych;
10. wahadło dla dzieci;
11. biegacz dla dzieci;
12. walec;
13. jeździec dla dzieci;
14. drążek podwójny (zlokalizowany ze względu na stręfę upadku na nawierzchni
poliuretanowej).

g) zakup i montaż stojaków na rowery (pięciostanowiskowe) – 2 sztuki ,
h) zakup i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem,
i) przebudowanie 2 istniejących latarni oświetleniowych w zakresie demontażu istniejących
wysięgników, zamontowaniu nowych dwustronnych wysięgników wraz z oprawami,
j) zakup i montaż pojemników na smieci – 3 sztuki,
k) zakup i montaż ławek parkowych – 3 sztuki,
l) ułożenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w kolorze czarnym z domieszką
niebieskiego bądż fioletowym (UWAGA – zmiana wzgledem projektu),
m)ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z utwardzeniem terenu – tworząc
połączenie nowobudowanych ciągów pieszych z cjodnikiem w ul. Kątowej,
n) wykonanie nasadzeń,
o) rekultywacja terenu – odtworzenie zniszczonej nawierzchni trawiastej,
p) uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.
q) inne roboty uzupełniające,
r) wykonanie robót pomocniczych, w tym:
−

konserwacja wbudowanych elementów zgodnie z zaleceniami producenta w okresie

rękojmi, nieodpłatne przeglądy i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych
lub zastosowania wadliwych materiałów w okresie gwarancji i rękojmi,
−

poniesienie kosztów związanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami,

−

wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja,

−

wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji,
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potwierdzających jakość wykonanych robót,
−

przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z

prowadzonymi robotami,
s) bieżąca obsługa geodezyjna budowy, w tym:
−

prace przygotowawcze, pomiary uzupełniające konieczne do realizacji zadania, domiary

sytuacyjne, uściślenie rzędnych wysokościowych ,
−

prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy,

−

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów inwestycji,

−

przekazanie zamawiającemu 2 kompletów kopii mapy powstałej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym w
zamówieniu przez Zamawiającego.
5. W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych,
niezbędnych do wykonania i użytkowania obiektu, określonych w umowie, w tym do :
a) wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – robót związanych z
przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie
realizacji zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja demontaż oraz
wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z
przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów
pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie obszaru objętego
robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych robotach, na bieżąco
porządkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny obiektu wraz z jego poszczególnymi
elementami,
b) prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z
inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych
robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji zawarty jest w dokumentacji oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
III. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY TERENU
Działki gminna o nr ewid. 1087/12, 1087/9, 1087/22 na osiedlu Imielnica w Płocku, obręb
Podolszyce – Borowiczki, pomiedzy ulicami Kątową i Harcerską. Dla przedmiotowego terenu
występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Teren działki jest płaski, nieogrodzony. Urządzenia zostaną zlokalizowane na terenie już
zdemontowanej „ścieżki zdrowia”. Na terenie przewidzianym do inwestycji mogą wystąpić
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nieprzewidziane urządzenia podziemne.
IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY.
1.

Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można

zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze
od materiałów podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagają pisemnej zgody
Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie
„równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
2.

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty

bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na
znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą wyroby.
3.

Wykonawca w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany

przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiałowe z
załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, itp.
4.

Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty

z ceną ryczałtową za zrealizowanie zadania. Kosztorys należy przekazać Zamawiającemu po
podpisaniu umowy w terminie 10 dni od podpisania umowy.
5.

Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany jest do przedłożenia w Wydziale

Inwestycji i Remontów harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 10 dni od
podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem
ofertowym.
6.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy opracuje i przedłoży program

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową.
Plan zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
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także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
7.

Kierownik budowy oraz kierownikowie robót zobowiązani są do przebywania na budowie

codziennie, w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
8.

Wykonawca winien wykonać i umieścić tablicę informacyjną dotyczącą placu budowy w

miejscu realizacji robót budowlanych zgodnie z załączonym wzorem. Koszt wykonania i
zamontowania tablicy winien być uwzględniony w ofercie.
9.

Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są

zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót.
10. Wykonawca

wystąpi

we

własnym

zakresie

do

Zakładu

Energetycznego

oraz

Wodociągów Płockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek
zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji.
Koszty zużycia energii elektrycznej i wody obciążają koszty pośrednie Wykonawcy robót.
Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót obciąża również koszty
pośrednie Wykonawcy.
11. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się
na budowie i niepodlegające likwidacji zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania
terenu oraz istniejące instalacje i urządzenia oraz przywrócić teren po realizacji inwestycji
do stanu pierwotnego.
12. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia
znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały czas
realizacji inwestycji oraz wykona i utrzyma na własny koszt ogrodzenie terenu budowy
(koszty pośrednie Wykonawcy).
13. Wykonawca

będzie

przestrzegał

terminowego

wykonania

i

przekazania

przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty zakończone przez niego są całkowicie
zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
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umowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
16. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, jeśli zajdzie taka konieczność,
przygotuje wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego i przedłoży do podpisania przez Zamawiającego. Wszystkie czynności związane
z dokonaniem powyższego Wykonawca

wykona swoim staraniem. Koszty związane z

opłatami za zajęcie pasa drogowego rozliczy Zamawiający, w związku z czym nie należy
uwzględniać ich w składanej ofercie.
17. Roboty ziemne prowadzić przy zachowaniu warunków BHP i P-poż.
18. Wykonawca w razie konieczności wykona i wdroży tymczasową organizacjię ruchu.
19.Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów
niezbędnych przy odbiorze.
20.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, dostarczenie niezbędnych dokumentów
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów
i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.
21.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunięcia.
22.Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, pompowania wody z
wykopów, wywozu gruzu, wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek (wykonawca we
własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko
materiałów z rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający
przyjęcie materiałów do utylizacji, zastosowanie ma Zarządzenie Nr 581/11 wydane
przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 22 czerwca 2011 r. W sprawie wprowadzenia
zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.
23.Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość robót lub termin zakończenia robót.
V. WYTYCZNE OGÓLNE.
1.Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową zgodnie ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o "Polskie
standardy kosztorysowania robót budowlanych"

wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów
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Budowlanych z 2005 r. Kosztorys winien być zgodny z harmonogramem rzeczowofinansowym.
2.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).
3.W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać prac
towarzyszących (usługi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, itp.). Koszty usług
geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesień wykonanych
robót na mapę z wykonaniem jej w formie elektronicznej (w systemie eDIOM, zgodnie z
zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku "W sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i
remontu dróg" i zarządzenia nr 1867/2012

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.07.2012

roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011
roku) oraz badania stopnia zagęszczenia winny obciążać koszty pośrednie Wykonawcy
robót.
4.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany
przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazane projekty techniczne oraz zalecaną
wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót według 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 oraz opis przedmiotu zamówienia.
5. Załączony przez zamawiającego do zamówienia przedmiar robót nie jest obligatoryjny i
ma jedynie charakter pomocniczy.
6. 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.
7. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe
zawarte w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i utylizację ewentualnych materiałów
z rozbiórek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopów, itp.), koszt ubezpieczenia,
należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po
zakończeniu budowy.
Gospodarka materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez
Gminę – Miasto Płock została określona w Zarządzeniu nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22.06 2011r.
8. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
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może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego

na

podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.
9. Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych)
w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu
(czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie
ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich
zakupu.
10. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
VI. Termin realizacji zadania: 15 grudnia 2016 r.
VII. Podatek VAT 23%.

strona nr 8 z 8

