
Załącznik do SIWZ RZP.271.23.2020

Załącznik nr Do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku komunalnego” w ramach zadania nr 2019/01 na podstawie
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Lp. Wspólny słownik CPV

1. Ushigi projektowania architektonicznego 71220000-6

2. Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71221000-3

3. Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71222000-0

4 Roboty budowlane 45000000-7

5 Roboty w zakresie przygotowani terenu pod budowę 45 100000-8

Roboty w zakresie przygotowani terenu pod budowę i roboty 45 111200-0
6. ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i 45200000-9

7. wodnej

8. Roboty budowlane w zakresie budynków I 45210000-2

g Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-l

10. Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232400-6

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 4523 1300-8
1 1. do odprowadzania ścieków

12. Studzienki kanalizacyjne 44130000-0

45310000-313. Roboty instalacyjne elektryczne H 45232451-814. Roboty odwadniające i nawierzchniowe

2. Wykonawca w terminie 7 dni liczonych od daty zawarcia umowy zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo- finansowego i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

3. Termin Wykonania przedmiotu zamówienia: do 250 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania umowy jest kryterium oceny ofert i wynosi: 250 dni — 0%; 230 dni — 10%; 210 dni — 20%;
190 dni — 30%.

4. W zakres rzeczowy zadania wchodzi:
a. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z specyfikacjami technicznymi warunków odbioru robót i

uzyskaniem pozwolenia na budowę.
b. Budowa budynku komunalnego wraz z towarzyszącymi instalacjami.
c. Uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie.

5. Określony w PFU zakres należy wykonać poza e”ementami takimi jak: płytV indukcyjne, wszelkiego rodzaju
wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej takie jak np. kosze na śmieci, szczotki do wc itp.

6. Inwestycja planowana jest w gminie Łomianki we wsi Łomianki Dolne przy ul. Fabrycznej i obejmuje
zakresem działki nr ewidencyjny: 1345/1, 1346/11, 1347/1. Inwestycja polega na budowie modułowego
budynku komunalnego metodą kontenerową. Budynek komunalny przewidziano jako 3 kondygnacyjny
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obiekt budowlany, w którego skład wchodzi 20 mieszkań o powierzchni od 20,10 m2 do 29,74 m2. Planowa
jest realizacja węzłów sanitarnych i zapleczy kuchennych na każdej kondygnacji oraz rozwiązania i
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Należy zaprojektować i wykonać budynek komunalny wraz z ciągami komunikacyjnymi. miejscami
postojowymi, wiatą na odpady komunatne odbierane od użytkowników budynku zgodnie z zapisami
programu funkcjonalno-użytkowego.

8. Należy wykonać projekty budowlane dla całości przedmiotu zamówienia obejmującego wszystkie branże
oraz dokonać uzgodnień międzybranżowych i złożyć wszystkie oświadczenia projektantów

— 5 kompletów
dokumentacji + i na nośniku elektronicznym.

9. Należy wykonać przedmiary dla wszystkich robót oraz kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne
warunków odbioru robót budowlanych—2 komptety + 1 na nośniku elektronicznym.

lO.Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia.
11 .Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla całości przedmiotu zamówienia.
12.Wykonawca udzieli min. 5-letniej gwarancji dotyczącej wykonanych obiektów budowlanych.
13.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia rocznych przeglądów obiektów budowlanych oraz

przeglądu 5-letniego obiektów budowlanych na własny koszt przy udziale służb Zamawiającego.
14.CHARA.KTERYSTYCZNE POWIERZCHNIE I WYMIARY OBIEKTÓW Z PODZIAŁEM NA FUNKCJE

• Powierzchnia zabudowy: 317,35 m2.
• Intensywność zabudowy 970,65 m2.
• Wysokość budynku 8,87 m.
• Ilość kondygnacji naziemnych 3.
• Szerokość elewacji 19,52 m.

• Długość elewacji 19,66 m.
• Powierzchnia terenów utwardzonych 539,29 m2.
• Ilość miejsc postojo7ch 24.

15.Przediniot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z
następującymi aktami prawnymi:
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z Dz.U. 2016 poz. 290],
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. 2013 poz. 1232],
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj.: Dz.U. 2013 poz. 21),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz.
2840),

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 poz. 469],
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: DzU. 2015 poz.1651),
• ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnej kartograficzne (tj.: Dz.U. 2015 poz. 520))
• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rw sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
wsprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi
zmianami].
Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 29. pkt. 3a ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. - poz. 2, 3, 4, z tabeli elementów scalonych
stanowiącą załącznik nrdo SIWZ.

16. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz
pozostałych załącznikach do SJWZ.
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