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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z odbudową parteru budynku na funkcję usługową, 

przewidzianego do realizacji  w Płocku przy ul. Królewieckiej 18 na działce o numerze ewidencyjnym 

gruntów 511/1. 

 

1.Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z odbudową parteru budynku 

na funkcje usługową oraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana jest w Płocku przy                                 

ul. Królewieckiej 18. Budynek zaprojektowano jako pięciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna               

z przeznaczeniem na komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Parter budynku stanowi 

część usługowa, natomiast na wszystkich pozostałych kondygnacjach nadziemnych budynek  będzie miał 

charakter mieszkalny.  

Na parterze zlokalizowano 3 lokale usługowe o powierzchniach użytkowych: 77,94 m2, 74,36 m2, 146,65 m2. 

Wszystkie dostępne i wyeksponowane na ul. Królewiecką. Poza lokalami usługowymi parter budynku zajmie 

komunikacja prowadząca na położone wyżej kondygnacje.  

Na kondygnacjach wyższych (2 piętra + poddasze) zlokalizowano lokale mieszkalne. Zaprojektowano 16 lokali 

mieszkalnych. Będą to lokale jedno, dwu, trzy i czteropokojowe o zróżnicowanych powierzchniach w przedziale 

od ok. 37 m2 do ok. 75 m2. 

 

Charakterystyczne powierzchnie: 

 

- powierzchnia zabudowy      426,34 m2 

- powierzchnia użytkowa łączna:      1.595,37 m2 

w tym: 

- powierzchnia mieszkalna razem      836,12 m2 

- powierzchnia usługowa       254,53 m2 

- powierzchnia komunikacji      264,21 m2 

- powierzchnia techniczna i pomocnicza     147,40 m2 

- powierzchnia komórek lokatorskich     93,11 m2   

- ilość mieszkań        16    

- ilość lokali usługowych       3 

- kubatura:        7 809,07 m3 

w tym: 

- kubatura części podziemnej      1.590,79 m3 

- kubatura części nadziemnej      6.218,28 m3 
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Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, realizowane będą na podstawie: 

1. Projektu budowlanego branży architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu – sierpień 2017 

2. Projektu budowlanego branży konstrukcyjnej – sierpień 2017 

3. Projektu budowlanego branży sanitarnej – lipiec 2017 

4. Projektu budowlanego branży elektrycznej – lipiec 2017 

5. Ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku – lipiec 2011 

6. Charakterystyki energetycznej budynku – sierpień 2017 

7. Analizy ekonomicznej i ekologicznej – sierpień 2017 

8. Geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej kamienicy – 2016 

9. Informacji dot. BIOZ – sierpień 2017 

10. Projektu budowlanego częściowej rozbiórki budynku – sierpień 2017 

11. Ekspertyzy technicznej oceny wpływu rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego wraz z odbudową 

parteru budynku na istniejącą zabudowę – sierpień 2017 

objętych prawomocnym pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 467/2017 z dnia 24.10.2017 r.  

oraz  

12. Projektu wykonawczego branży architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu – sierpień 2017 

13. Projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej – sierpień 2017 

14. Projektu wykonawczego branży sanitarnej – sierpień 2017 

15. Projektu budowlano – wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej – marzec 2018  

16. Projektu wykonawczego branży elektrycznej – październik 2017 

17. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – konstrukcja i architektura – sierpień 2017 

18. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – roboty sanitarne – sierpień 2017 

19. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – roboty elektryczne. 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- prace rozbiórkowe – w tym również rozbiórki ręczne 

- roboty konstrukcyjno – budowlane 

- roboty sanitarne  

- roboty elektryczne 

UWAGA: ujęte w pozwoleniu na budowę rozbiórki czterech parterowych budynków gospodarczych 

zostały już zrealizowane przez Zamawiającego. 

 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie  24 miesięcy od dnia przekazania placu 

budowy. 

UWAGA: Przekazanie placu budowy nastąpi po opuszczeniu lokali usługowych przez obecnych 

najemców, jednak nie później niż 06.02.2019 r. 
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3. Zalecenia dla oferenta. 

- Oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie projektu budowlanego  

i wykonawczego oraz opisu przedmiotu zamówienia, będących załącznikami do SIWZ.  

- Zaleca się, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia oferent dokonał wizji 

lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót. 

- Oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania 

robót a niepozostające trwale po zakończeniu budowy. 

- 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 i 

utylizację materiałów z rozbiórek, itp.), koszt ubezpieczenia, należne podatki, koszt zajęcia pasa drogowego oraz 

elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy. 

- 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. 

- W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do 

Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. 

- Oferent ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania umowy kosztorys 

ofertowy sporządzony metodą szczegółową, o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe 

zrealizowanie zadania,  

- Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, opisem przedmiotu 

zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 

- Zastosowane do wbudowania materiały, wyroby i urządzenia 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 (jest to warunek odbioru 

robót), 

- Przedmiotowa inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej, budynek Królewiecka 18 figuruje w gminnej 

ewidencji zabytków – w związku z czym – zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr 23/2010, należy 

uzyskać pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie badań archeologicznych o charakterze nadzoru 

archeologicznego nad pracami ziemnymi w ramach przedmiotowego zamierzenia. 

 

 


