Załącznik nr 3 do IWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do wniosku OB-DIR.264.7.2022

Przedmiotem zamówienia jest:
„Wygrodzenie części terenu oraz zabezpieczenie doraźne od zewnątrz obiektów budowlanych
przed dostępem osób postronnych wraz z robotami towarzyszącymi na nieruchomości przy
ul. Jagiełły w Grudziądzu”.
1. Kod CPV:
45340000-2 – instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego;
45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby;
34928200-0 – ogrodzenia;
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu;
45262600-7 – różne specjalne roboty budowlane.
2. Zakres prac do wykonania:
a) Wykonanie nowego ogrodzenia na słupkach drewnianych, wymiana uszkodzonej
częściowo siatki ogrodzeniowej wraz z robotami towarzyszącymi:












Wytyczenie trasy przebiegu ogrodzenia wraz z mechanicznym wykonaniem koryta na
szerokości około 50cm wzdłuż projektowanego nowego ogrodzenia w gruncie kat. I-IV
głębokości 30 cm ( profilowanie terenu pod ogrodzenie);
Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia;
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora
i wrzos) z wywiezieniem;
Wyrównanie i uporządkowanie terenu przed montażem ogrodzenia - kat. gruntu I-III
Dostawa, przygotowanie i rozłożenie słupów ogrodzeniowych z okrąglaków drewnianych
przeznaczonych do wbudowania;
Dwukrotna impregnacja grzybobójcza słupków ogrodzeniowych z okrąglaków drewnianych
metodą opryskiwania z przerwami (na wysokość 1,60 od dołu słupka);
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 (kat. gruntu I-II) - pod słupki ogrodzeniowe
na głębokość 60-80cm;
Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki wysokości 2 m na słupkach z okrąglaków drewnianych
( o śr. 12-20cm) obsadzonych w gruncie na głębokości 60-80cm w rozstawie co 3,00m (siatka
ogrodzeniowa typ: leśna wykonana z drutu stalowego ocynkowanego o w wysokości 2,0m,
(wymiar i ilość oczek na dole 5*15-10szt + drut naciągowy gr.3,0mm ( stalowy
ocynkowany))';
Wyrównanie/plantowanie i uporządkowanie terenu po montażu ogrodzenia - kat. gruntu
I-III;

Wymiana uszkodzonej siatki ogrodzeniowej na nową siatkę wraz z uzupełnieniem braków w
istniejącym ogrodzeniu z siatki -typ siatki: leśna wykonana z drutu stalowego ocynkowanego
o wysokości 2,0m, (wymiar i ilość oczek na dole 5*15-10szt) + drut naciągowy gr.3,0mm
( stalowy ocynkowany), siatka leśna montowana na istniejących słupkach prefabrykowanych
żelbetowych;
 Roboty porządkowe wraz z wywiezieniem i utylizacją pozostałości i odpadów po robotach
związanych z wykonaniem nowego ogrodzenia na odległość 10 km;
b) Zabezpieczenie i oznakowanie od zewnątrz (parter i piwnica) otworów okiennych

i drzwiowych ( bez krat, zdewastowana i zdegradowana istniejąca stolarka) przed
dostępem osób postronnych wraz z oznakowaniem ostrzegawczym w obiektach
budowlanych nr 46,50,43,51,48,53, 49, 47:
 Oczyszczenie/usunięcie zalegającej ziemi/gruzu (częściowo zasysane istniejące wnęki)
i umożliwienie dostępu do okien piwnicznych w celu ich zabezpieczenia płytą OSB
(dotyczy obiektów budowlanych nr 46, 50);
 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
- (oczyszczenie wnęk z wyrastających krzewów i umożliwienie dostępu do okien
piwnicznych) w celu prawidłowego zabezpieczenia otworów okiennych piwnicznych
(dotyczy obiektów budowlanych nr 46, 50);
 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m
- przestawienie kolumny ( niezbędne do bezpiecznej realizacji robót zabezpieczających
obiekty budowlane);
 Zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych płytą OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 46 jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem (otwory
zewnętrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejściowe+ okna piwniczne+ naświetla nad
drzwiami wejściowymi);
 Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
płyt OSB zabezpieczających otwory okienne i drzwiowe do pozycji j. w. obiekt budowlany
nr 46;














Zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych płytą OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 50 jednokondygnacyjny podpiwniczony (otwory
zewnętrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejściowe+ drzwiowe piwniczne+ okna
piwniczne+ naświetla nad drzwiami wejściowymi);
Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
płyt OSB zabezpieczających otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr 50;
Zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych płytą OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 43 jednokondygnacyjny niepodpiwniczony (otwory
zewnętrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejściowe drewniane i stalowe);
Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
płyt OSB zabezpieczających otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr 43;
Zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych płytą OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 51 dwukondygnacyjny niepodpiwniczony (otwory
zewnętrzne: okienne bez krat +drzwiowe wejściowe);
Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
płyt OSB zabezpieczających otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr 51;
Zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych płytą OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 51 jednokondygnacyjny - garażowy(otwory
zewnętrzne: drzwiowe wejściowe);
Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
płyt OSB zabezpieczających otwory drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany nr 48;
Zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych płytą OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 49 jednokondygnacyjny - garażowy(otwory
zewnętrzne: drzwiowe wejściowe);
Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
płyt OSB zabezpieczających otwory drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany nr 49;
Zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych płytą OSB3 gr. 15mm o wym.
1250*2500mm - Obiekt budowlany nr 47 jednokondygnacyjny - garażowy(otwory
zewnętrzne: okienne i drzwiowe wejściowe);
Przygotowanie oblistwowania obwodowego z desek iglastych obrzynanych pod mocowanie
płyt OSB zabezpieczających otwory okienne i drzwiowe do pozycji j.w. obiekt budowlany
nr 47;








Demontaż części drabin stalowych zewnętrznych
( wejściowych na dach
w budynkach nr 46, 50, 43) - skrócenie istniejących drabin zewnętrznych o koło 2.0m od
dołu lub całkowity demontaż;
Drobne naprawy polegające na wzmocnieniu istniejącego mocowania drzwi wejściowych
metalowych ( 2 kpl)- o dodatkowe uchwyty/elementy blokujące np. z płaskownika
stalowego i zabezpieczające ( + zamknięcie np kłódki antywłamaniowe) - dotyczy
budynku trafostacji nr 53;
Dostawa i montaż tabliczek/znaków informacyjnych/ostrzegawczych z PCV ( np o treści
" Uwaga nieupoważnionym wstęp wzbroniony o wym. np 20*30cm) - 1kpl na jeden obiekt
budowlany - montażu należy dokonać w sposób trwały mocując tabliczki do elewacji
obiektów budowlanych nr 46,50,43,51,48,53, 49, 47;
Roboty porządkowe wraz z wywiezieniem i utylizacją pozostałości i odpadów po robotach
zabezpieczających na odległość 10 km.

3. Wymagania dotyczące realizacji Zamówienia:








Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną
oraz obowiązującymi przepisami ( Ustawa Prawo Budowlane), a także z polskimi normami;
Wykonawca jest obowiązany wbudować materiały posiadające stosowne dopuszczenia
certyfikaty i atesty;
Wykonawca jest odpowiedzialny , za jakość wykonania usługi, za zgodność ze specyfikacją
techniczną oraz dodatkowymi uzgodnieniami z Zamawiającym podczas wykonywanej
usługi;
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie realizowanej usługi oraz
jego właściwego oznakowania, zabezpieczenia i w razie potrzeby wydzielenia stref
bezpieczeństwa tzn. teren ten należy oznaczyć taśmą o ostrzegawczych barwach;
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie
doprowadzić do uszkodzenia sąsiednich drzew (dot. części nadziemnej i podziemnej) oraz
elementów architektury znajdujących się w obrębie działań Wykonawcy;
Wykonawca będzie usuwać na koszt własny wszelkie zanieczyszczenia uszkodzenia
powstałe na skutek wykonanych prac oraz jego pojazdów i urządzeń;
Po zakończeniu wszystkich prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania
i przywrócenia terenu do pierwotnego jego stanu wraz z wywozem i utylizacją wszystkich
odpadów budowlanych.

4. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy:







Zamówienie będzie realizowane na terenie nieruchomości należącej do Skarbu Państwa
Oddziału Regionalnego AMW w Grudziądzu zlokalizowanej przy ul. Jagiełły ( działka nr
1/11, obręb 0004);
Wykonawca powiadomi AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy w formie pisemnej
o planowanym terminie rozpoczęcia prac będących przedmiotem zamówienia tj.
związanych
z wygrodzeniem części terenu oraz zabezpieczeniem doraźnym od
zewnątrz obiektów budowlanych przed dostępem osób postronnych wraz z robotami
towarzyszącymi na trzy dni przed przystąpieniem do jego wykonywania;
W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy
harmonogram realizacji Zamówienia wraz z wykazem osób i sprzętu uczestniczących
w tym Zamówieniu;
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków
oraz szkody w mieniu osób trzecich, powstałe w związku z realizacją tych prac;
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, angażując
osoby posiadające stosowne przygotowanie oraz kwalifikacje do wykonywania tego typu
prac, przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i transportu spełniających wymogi
bezpieczeństwa i dopuszczonych do stosowania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty, i świadectwa; Wykonawca na żądanie
Zamawiającego jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań niniejszego sprzętu;









Przestrzeganie przepisów BHP, przepisów pożarowych oraz właściwa organizacja pracy
i prowadzenie prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo i nie stwarzających zagrożenia
dla osób trzecich;
Okres wymaganej przez Zamawiającego gwarancji wynosi 24 miesiące od podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru;
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza winien:
- w ciągu 3 dni od powiadomienia, dostarczyć do Zamawiającego: kosztorys ofertowy
sporządzony metodą szczegółową,
- zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
Wykonawca przed odbiorem robót zobowiązany jest przedstawić i przekazać
Zamawiającemu skompletowaną branżowo dokumentację powykonawczą tj. oświadczenie
kierownika budowy o zakończeniu prac, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały
budowlane.
UWAGA
o Zakres robót przewiduje również wykonanie wszystkich niezbędnych prac
i czynności budowlano - remontowych, których wykonanie jest niezbędne do
realizacji zamówienia. Załączone przedmiary pełnią jedynie rolę pomocniczą.
o Cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej Wykonawcy.
o Za ujęcie wszystkich robót i ich oszacowanie w ramach złożonej oferty
odpowiedzialność ponosi tylko Wykonawca.
o W cenie materiałów należy uwzględnić koszty zakupów materiałów.

5. Zakres kontrola jakości prac polega na sprawdzeniu:







Kontrola jakości prac będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru;
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi
wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano –
montażowych) oraz dokumentacji technicznej (przedmiar robót);
Podczas wykonywania prac obowiązują sprawdzenia, badania, odbiory mające na celu
zapewnienie wysokiej jakości robot tj. sprawdzenie zgodności z specyfikacją techniczną
zamontowanego ogrodzenia, oraz prawidłowego wykonania połączeń montażowych
w elementach drewnianych stanowiących zabezpieczenie obiektów budowlanych przed
dostępem osób postronnych, sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń
materiałów, które zostaną wbudowane, kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na
sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producentów lub huty;
Ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, powstałych, w trakcie realizacji zamówienia, na
znajdujących się w pobliżu drzewach i krzewach przeznaczonych do zachowania oraz
innych elementach stanowiących architekturę obiektów wojskowych;
Doprowadzenia do porządku miejsc prowadzonych prac związanych z montażem
ogrodzenia wraz z nawiezieniem, uzupełnieniem i zagęszczeniem ubytków w ziemi po
obsadzeniu w gruncie słupków ogrodzeniowych oraz po pracach związanych z doraźnym
zabezpieczeniem od zewnątrz obiektów budowlanych.

6. Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi: do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego
przekazania terenu robót do wykonania przedmiotu umowy,
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do
60 dni od dnia zawarcia umowy,
3. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

7. Warunki udziału w postepowaniu:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu.
8. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 cena brutto oferty (parametr C) - 60%;
 termin realizacji zamówienia ( parametr T) – 40 %
do 35 dni - 40 punktów ( od zawarcia umowy )
od 36 do 43 dni - 30 punktów ( od zawarcia umowy )
od 44 do 51 dni - 20 punktów ( od zawarcia umowy )
od 52 do 59 dni - 10 punktów ( od zawarcia umowy )
60 dni - 0 punktów ( od zawarcia umowy )
Kryterium
Cena brutto
oferty
(C)

Termin
realizacji
zamówienia
(T)
RAZEM (S)

Waga
[%]

60%

Liczba
punktów

Sposób oceny

60

najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia spośród wszystkich
ofert nieodrzuconych
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 60pkt
cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia oferty ocenianej
niepodlegająca odrzuceniu

40%

40

100%

100







termin realizacji
do 35 dni
termin realizacji od 36 do 43 dni
termin realizacji od 44 do 51 dni
termin realizacji od 52 do 59 dni
termin realizacji
60 dni

– 40 pkt
– 30 pkt
– 20 pkt
– 10 pkt
– 0 pkt

────────────────────

przy czym:
Kryterium „cena brutto oferty”:
Punkty w tym kryterium liczone będą według powyższego wzoru.
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Kryterium „termin realizacji zamówienia”:
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni. Wykonawca jest obowiązany określić
termin realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami w tabeli powyżej, w pięciu przedziałach czasowych.
Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda terminu realizacji zamówienia, Zamawiający do oceny
oferty przyjmie termin 60 dni i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin
realizacji zamówienia dłuższy niż 60 dni, jego oferta zostanie odrzucona w myśl art. 226 ust. 1 pkt 5)
ustawy, ze względu na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia.
Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

9. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót:

10. Załącznikami do OPZ są:
1) Mapka sytuacyjna obrazująca przebieg i trasę nowego wygrodzenia w terenie;
2) Dokumentacja fotograficzna ( teren, obiekty budowlane podlegające zewnętrznym
doraźnym pracom zabezpieczeniowym).

Zał. nr 1):

Zał. nr 2): teren pod nowe ogrodzenie

- uzupełnienie siatki w istniejącym ogrodzeniu

- obiekty budowlane podlegające doraźnemu zabezpieczeniu od zewnątrz
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