
1 
 

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. OPIS OGÓLNY 

Postępowanie przetargowe obejmuje następujący zakres rzeczowy:  

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej  wraz z kolorystyką  oraz izolacją 

ścian fundamentowych budynków zlokalizowanych w Płocku przy ul. Jerozolimskiej pod nr: 2/4, 6/8/10, 12 i 20. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i modernizacją elewacji frontowej, izolacją ścian 

fundamentowych elewacji frontowej wraz z pracami towarzyszącymi, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

techniczną oraz z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 

II. LOKALIZACJA 

Teren inwestycji obejmuje działki o nr ewid. 726/6, 726/7, 726/1, 726/8 i jest terenem zabudowy śródmiejskiej Starego 

Miasta Płocka. Budynek przy ul. Jerozolimskiej 2/4, figuruje pod nr 110 w gminnej ewidencji zabytków, budynek przy 

ul. Jerozolimskiej 6/8/10 figuruje pod nr 111 w gminnej ewidencji zabytków,budynek przy ul. Jerozolimskiej 12 figuruje 

pod nr 112 w gminnej ewidencji zabytków,budynek przy ul. Jerozolimskiej 20 figuruje pod nr 114 w gminnej ewidencji 

zabytków,prowadzonych mocą Zarządzenia Nr 3107/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17.05.2013r. w sprawie: 

prowadzenia ewidencji zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Płock. Ponadto budynki jw. 

zlokalizowane są na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka 

indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59W w dniu 16 listopada 1959 roku, chronionego 

prawnie mocą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

III. REALIZACJA INWESTYCJI 

1. Inwestycję należy zrealizować na podstawie: 

- Decyzji o pozwoleniu konserwatorskim nr 243/2019 z dnia 15 listopada 2019r., znak: 

BKZ.4120.1.110.2019.MW(2).  

- Projektu budowlano – wykonawczego remontu elewacji wraz z termomodernizacją budynków w zakresie 

docieplenia elewacji od podwórka i remontu elewacji frontowej wraz z kolorystyką oraz izolacji ścian 

fundamentowych przy ulicy Jerozolimskiej 2/4, Jerozolimskiej 6/8/10, Jerozolimskiej 12, Jerozolimskiej 

20 w Płocku na działkach nr 726/6, 726/7, 726/1, 726/8. Jednostka ewidencyjna – Płock Śródmieście. 

Obręb 8. Autor: Grażyna Kępczyńska, wrzesień 2019r. - dla którego uzyskano skuteczne zgłoszenie do 

Prezydenta Miasta Płocka, dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzone 

zaświadczeniem z dnia 27.11.2019r., znak: WRM-IV.6743.268.2019.MJ. 

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, autor: Grażyna Kępczyńska, wrzesień 

2019r. 
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IV. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji robót budowlanych związanych z remontem                            

i modernizacją elewacji frontowej, izolacją ścian fundamentowych elewacji frontowej wraz z pracami 

towarzyszącymi, zawarty jest w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności               

z wymogami Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm. ). 

3. Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przede wszystkim: 

Budynek przy ul. Jerozolimskiej 2/4 

- skucie odpadającego tynku oraz zeskrobanie odpadającej warstwy powłoki malarskiej na ścianach elewacji i 

cokołach, 

- demontaż istniejących obróbek blacharskich na gzymsach i wystających cokołach, podokienników, rur 

spustowych, 

- demontaż chodnika z kostki brukowej od strony ul. Jerozolimskiej, 

- wzmocnienie elewacji w miejscach zarysowań i pęknięć, wykonanie uzupełnienia tynków po montażu wzmocnień, 

wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego z celu ujednolicenia struktury ściany pod powłokę malarską, 

- wykonanie robót ziemnych dot. wykonania wykopu pod izolację pionową przeciwwilgociową cokołu, 

- likwidacja  - rozbiórka studzienek przypiwnicznych od strony ul. Jerozolimskiej, wykucie z muru istniejącej 

drewnianej stolarki okiennej w złym stanie technicznym w piwnicy od strony ul. Jerozolimskiej, zamurowanie 

otworów po stolarce okiennej piwnicznej i wykonanie wentylacji ww. otworach, 

- wykonanie izolacji ściany fundamentowej z folii kubełkowej oraz warstw izolacyjnych, 

- wykonanie tynku cokołowego, 

- montaż nowych obróbek blacharskich na gzymsach, podokiennikach oraz rur spustowych, 

- malowanie ściany frontowej elewacji, 

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. 

Wskaźniki powierzchniowe: 

Całkowita długość budynku: 13,56 m 

Całkowita szerokość budynku: 7,69 m 

Wysokość budynku: 17,70 m 

Powierzchnia zabudowy: 103,10 m2 

Kubatura: 1628,98 m3 

Budynek przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10 

- skucie odpadającego tynku oraz zeskrobanie odpadającej warstwy powłoki malarskiej na ścianach elewacji i 

cokołach, 
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- demontaż istniejących obróbek blacharskich na gzymsach i wystających cokołach, podokienników, rur 

spustowych, 

- demontaż chodnika z kostki brukowej od strony ul. Jerozolimskiej, 

- wzmocnienie elewacji w miejscach zarysowań i pęknięć, wykonanie uzupełnienia tynków po montażu wzmocnień, 

wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego z celu ujednolicenia struktury ściany pod powłokę malarską, 

- wykonanie robót ziemnych dot. wykonania wykopu pod izolację pionową przeciwwilgociową cokołu, 

- likwidacja  - rozbiórka studzienek przypiwnicznych od strony ul. Jerozolimskiej, wykucie z muru istniejącej 

drewnianej stolarki okiennej w złym stanie technicznym w piwnicy od strony ul. Jerozolimskiej, zamurowanie 

otworów po stolarce okiennej piwnicznej i wykonanie wentylacji ww. otworach, 

- wykonanie izolacji ściany fundamentowej z folii kubełkowej oraz warstw izolacyjnych, 

- wykonanie tynku cokołowego, 

- montaż nowych obróbek blacharskich na gzymsach, podokiennikach oraz rur spustowych, 

- malowanie ściany frontowej elewacji, 

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. 

Wskaźniki powierzchniowe: 

Całkowita długość budynku: 12,65 m 

Całkowita szerokość budynku: 13,54 m 

Wysokość budynku: 18,10 m 

Powierzchnia zabudowy: 169,88 m2 

    Dom nr 6: 55,02 m2 

    Dom nr 8: 76,64 m2 

    Dom nr 10: 28,22 m2 

Kubatura: 2692,58 m3 

Budynek przy ul. Jerozolimskiej 12 

- skucie odpadającego tynku oraz zeskrobanie odpadającej warstwy powłoki malarskiej na ścianach elewacji i 

cokołach, 

- demontaż istniejących obróbek blacharskich na gzymsach i wystających cokołach, podokienników, rur 

spustowych, 

- demontaż chodnika z kostki brukowej od strony ul. Jerozolimskiej, 

- wzmocnienie elewacji w miejscach zarysowań i pęknięć, wykonanie uzupełnienia tynków po montażu wzmocnień, 

wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego z celu ujednolicenia struktury ściany pod powłokę malarską, 

- wykonanie robót ziemnych dot. wykonania wykopu pod izolację pionową przeciwwilgociową cokołu, 

- likwidacja - rozbiórka studzienek przypiwnicznych od strony ul. Jerozolimskiej, wykucie z muru istniejącej 

drewnianej stolarki okiennej w złym stanie technicznym w piwnicy od strony ul. Jerozolimskiej, zamurowanie 

otworów po stolarce okiennej piwnicznej i wykonanie wentylacji ww. otworach, 

- wykonanie izolacji ściany fundamentowej z folii kubełkowej oraz warstw izolacyjnych, 
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- wykonanie tynku cokołowego, 

- montaż nowych obróbek blacharskich na gzymsach, podokiennikach oraz rur spustowych, 

- malowanie ściany frontowej elewacji, 

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. 

Wskaźniki powierzchniowe: 

Całkowita długość budynku: 9,00 m 

Całkowita szerokość budynku: 13,42 m 

Wysokość budynku: 11,40m 

Powierzchnia zabudowy: 121,86 m2 

Kubatura: 1389,20 m3 

Budynek przy ul. Jerozolimskiej 20 

- skucie odpadającego tynku oraz zeskrobanie odpadającej warstwy powłoki malarskiej na ścianach elewacji i 

cokołach, 

- demontaż istniejących obróbek blacharskich na gzymsach i wystających cokołach, podokienników, rur 

spustowych, 

- demontaż chodnika z kostki brukowej od strony ul. Jerozolimskiej, 

- wzmocnienie elewacji w miejscach zarysowań i pęknięć, wykonanie uzupełnienia tynków po montażu wzmocnień, 

wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego z celu ujednolicenia struktury ściany pod powłokę malarską, 

- wykonanie robót ziemnych dot. wykonania wykopu pod izolację pionową przeciwwilgociową cokołu, 

- likwidacja - rozbiórka studzienek przypiwnicznych od strony ul. Jerozolimskiej, wykucie z muru istniejącej 

drewnianej stolarki okiennej w złym stanie technicznym w piwnicy od strony ul. Jerozolimskiej, zamurowanie 

otworów po stolarce okiennej piwnicznej i wykonanie wentylacji ww. otworach, 

- wykonanie izolacji ściany fundamentowej z folii kubełkowej oraz warstw izolacyjnych, 

- wykonanie tynku cokołowego, 

- montaż nowych obróbek blacharskich na gzymsach, podokiennikach oraz rur spustowych, 

- malowanie ściany frontowej elewacji, 

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej. 

Wskaźniki powierzchniowe: 

Całkowita długość budynku: 20,60 m 

Całkowita szerokość budynku: 10,26 m 

Wysokość budynku: 18,20 m 

Powierzchnia zabudowy: 139,22 m2 

    Dom nr 20: 69,91 m2 

    Dom nr 20b: 69,31 m2 

Kubatura: 2291,16 m3 
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V. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY  OFERTOWEJ. 

1. Podstawą skalkulowania przez Wykonawców wynagrodzenia ryczałtowego za roboty budowlane objęte 

powyższą dokumentacją techniczną mają być przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę i sporządzone w 

oparciu o przekazany projekt budowlano - wykonawczy, specyfikację techniczną, SIWZ oraz wizję lokalną na 

obiekcie, umożliwiającą szczegółowe określenie zakresu robót do wykonania.  

2. Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu 

zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową  

i oględziny obiektu na miejscu budowy. 

3. 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. 

4. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej, Wykonawca winien zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień 

publicznych”. 

5. Ujęte w projekcie nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i innych materiałów 

należy traktować, jako rozwiązania 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 Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych 

oraz spełniają parametry techniczne określone w dokumentacji. 

6. Zdaniem Zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ, pozwala na sporządzenie 

przez Wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty oraz wykonanie robót budowlanych. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z opracowaniem przedmiarów robót, Wykonawca zwróci się do 

Zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Przy 

wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych  

i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich normach,  

a w szczególności Prawa Budowlanego oraz w oparciu o wydane decyzje i uzgodnienia dotycząc e realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca opracuje na własny koszt projekt organizacji ruchu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego, aż do 

zakończenia prac, Wykonawca poniesie koszty zajęcia pasa drogowego. 

9. Wykonawca uzyska akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków, co do kolorystyki elewacji budynku (na 

podstawie prób kolorystycznych na elewacji obiektu) oraz obróbek blacharskich przed ich zamontowaniem, 

zgodnie z Decyzją o pozwoleniu konserwatorskim nr 243/2019 z dnia 15 listopada 2019r., znak: 

BKZ.4120.1.110.2019.MW(2). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i pokrycia kosztów wszystkich robót niezbędnych do realizacji 
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przedmiotu zamówienia oraz do wszystkich robót towarzyszących w zakresie przygotowania placu budowy w tym 

również do wykonania robót związanych z utrudnieniami realizacji zamówienia (w przypadku wystąpienia 

utrudnień ich likwidację), robót porządkowych, wywozu ziemi i gruzu wraz z ich utylizacją, uporządkowanie po 

wykonaniu robót obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego, utrzymanie na bieżąco porządku na placu 

budowy oraz zabezpieczenie obiektu w sposób skuteczny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte w niniejszym 

zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wodę, energię, wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek, itp.), koszt ubezpieczenia, 

należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a niepozostające trwale po zakończeniu budowy. 

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 jest zobowiązany do podania łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie robót 

objętych zmówieniem.  

13. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 

 

UWAGA:  

1. Wykonawca ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia (włącznie  

z wykonaniem wizji lokalnej obiektu), aby wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie 

obejmowało wszystkie koszty konieczne do poniesienia w celu wykonania zamówienia. 

2. Zamawiający zwraca uwagę, że załączona dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres 

robót niż ten przewidziany w Przedmiocie Zamówienia.  Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej  wraz z kolorystyką  

oraz izolacją ścian fundamentowych budynków zlokalizowanych w Płocku przy ul. Jerozolimskiej 

pod nr: 2/4, 6/8/10, 12 i 20. Przedmiotem zamówienia NIE jest remont elewacji wraz z 

termomodernizacją budynków w zakresie docieplenia elewacji od strony podwórka. 

 

Z całością dokumentacji technicznej można zapoznać się na stronie internetowej www.ars.plock.pl . 

 

 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Dokumentacja projektowa i STWiOR – załącznik nr 1 

 

 

http://www.ars.plock.pl/
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VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy. 

2. Podatek VAT 8%. 

3. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Magdalena Zakrzewska, tel. (0-24) 367-68-43 


