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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
PROWADZONEGO NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE
Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

pn.:

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach projektu „Prace renowacyjne przy
kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu” współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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1.1.
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OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach
projektu „Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w
Bytomiu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Zakres prac obejmuje następujące roboty:
1) Remont cokołu polegać będzie na m.in.:
a) wykonaniu podkładu w formie obrzutki tynkiem zewnętrznym;
b) montażu kamiennych płyt w partii cokołu kościoła na zaprawie klejowej;
c) spoinowaniu cokołu kamiennego:
d) hydrofobizacji powierzchni kamiennego cokołu;
e) sporządzeniu dokumentacji powykonawczej fotograficznej i opisowej.
2) Remont zgodnie z projektem następujących portali:
a) Konserwacja podwójnego kamiennego portalu kościoła od strony południowej.
b) Konserwacja kamiennego portalu kościoła od strony północnej.
3) Renowacja i wymiana drzwi polegać będzie m.in. na:
a) Zabiegi dotyczą następujących drzwi:
- od południowej strony: drzwi prowadzące do wieży.
- od strony północnej drzwi ostrołukowe (z dekoracją maswerkową w nadświetlu).
- od strony zachodniej (ul. Koziołka) główne drzwi ostrołukowe do przedsionka
nawy głównej.
- impregnacji wzmacniającej strukturalnie,
- konserwacji okuć,
- dezynfekcji i dezynsekcji,
- oczyszczeniu powierzchni,
- naprawach stolarskich, rekonstrukcji elementów konstrukcyjnych,
- zabezpieczeniu powierzchni drewna,
- wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisowej
b) Drzwi nieoryginalne oraz w otworach drzwiowych gdzie jest ich brak projektuje się
zrekonstruować według przekazów ikonograficznych oraz na podstawie analogi do
pozostałej oryginalnej stolarki drzwiowej. Założenie to dotyczy następujących drzwi,
od strony:
- od strony południowej drzwi do zakrystii, drzwi deskowe, obite blachą,
- od strony południowej drzwi do pomieszczenia przy prezbiterium,
- od strony południowej drzwi do przedsionka nawy bocznej,
- od strony północnej drzwi wielopłycinowe zwieńczone łukiem odcinkowym.
4) Remont nawierzchni wokół kościoła (wytyczenie powierzchni pieszej, przełożenie
chodników, zagospodarowanie skwerów zielonych).:
Nazwa zamówienia:
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach projektu „Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w.
Wniebowzięcia NMP w Bytomiu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Strona: 2/5

ZAŁ. NR 4 DO OGŁOSZENIA

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych i kamiennych wraz z podbudowami oraz
wywozem i utylizacją;
wykorytowanie i wyprofilowanie terenu wraz z dostosowaniem rzędnych koryta do
projektowanej niwelacji;
ułożenie przepustów kablowych;
zaoporowanie kostką kamienną granitową wykonanie warstwy odsączającej z warstwy
piasku;
wykonanie warstwy odsączającej z warstwy piasku;
wykonanie podbudów z kamienia łamanego;
ułożenie nawierzchni z kostki granitowej ;
wyłożenie terenu przyległego do kościoła warstwy grysu granitowego szarego,
wyprofilowanie terenów zielonych;
ustawienie elementów mebli miejskich: ustawienia elementów mebli miejskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: zał. nr 4 do ogłoszenia
- Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączone
dokumentacje projektowe sporządzone przez Dl Usługi w Budownictwie, Łukasz Drobiec, z
siedzibą Mysłowicach oraz ARCH Projekt Studio mgr inż. Arch. Kamil Czerny z siedzibą w
Mikołowie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej stanowiące
integralną część ogłoszenia.
1.2.

SZCZEGÓŁOWE
WARUNKI
PRZEDMIOTU
Wykonanie zamówienia obejmuje dodatkowo:

ZAMÓWIENIA.

1) Zapewnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia. Realizacja prac

ziemnych związanych z inwestycją wymaga prowadzenia ich pod nadzorem
archeologicznym, zgodnie z opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Katowicach. Wykonawca dopełnieni wszystkie niezbędne formalności związane z
zapewnieniem oraz prowadzeniem nadzoru archeologicznego;
2) Uwzględnienie wszelkich warunków konserwatorskich, o których mowa w pozwoleniach

konserwatorskich;
3) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w

3kpl. (w tym 1kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział
i wydzielenie gruntu pod obiekty;
4) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegającej w szczególności na

uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot i w trakcie.
Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na
nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy;
5) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
6) Dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności związanych zajęciem pasa drogowego i

koszty z tym związane;
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7) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy

wymagają sporządzenia takiego planu;
8) Regulacje wszystkich elementów obcych takich jak ogrodzenia, studzienki kanalizacji

deszczowej, hydranty obramowania okienek piwnicznych studnie teletechniczne itp.;
9) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i

przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób
odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i
organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp.- należy bez zbędnej
zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub
przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest
możliwe na okres nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające
złożenie wytworzonych odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów
Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport
odpadów;
10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
11) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i

użytkownika;
12) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
13) Wykonawca najpóźniej z dniem podpisania umowy musi posiadać i przedłożyć

Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności
gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 500 000 [PLN] na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
14) Zamawiający zaznacza, że prace konserwatorskie i roboty budowlane będą trwały w

okresie normalnego użytkowania kościoła i w czasie uroczystości kościelnych wykonawca
nie będzie mógł wykonywać zadań zleconych w ramach niniejszego postępowania.
Informacje o terminach uroczystości kościelnych wykonawca będzie informowany na
bieżąco.
15) Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej funduszu europejskiego zgodnej z wytycznymi

zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Sposób wykonania, lokalizację oraz formę
tablicy należy również uzgodnić z Konserwatorem Zabytków i Inwestorem. Wymiar
tablicy pamiątkowej w formacie A3 do A4 dopuszczony dla obiektów zabytkowych.
Minimalna trwałość tablicy pamiątkowej to 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu
(inwestycji). Wizualizacja oraz zasady promocji dostępne pod adresami:
https://rpo.slaskie.pl/file/download/2918;
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018
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3. Zamawiający pomocniczo załącza przedmiar robót.
1.3.

POZOSTAŁE WYMAGANIA DOT. ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawca w ramach zamówienia zrealizuje cały zakres, o którym mowa wyżej objęty
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami zawartymi w
Umowie wraz z ewentualnymi modyfikacjami i poprawkami.
2. Roboty realizowane będą na podstawie Umowy na roboty budowlane.
3. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyto znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu
dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji projektowej użyto w
szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów przewidzianych do
zamontowania przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń,
materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż
przedstawione w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Zamienne
urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny:
- winny spełniać wymagania określone w tabeli równoważności.
- nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.
4. Zaproponowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych urządzenia,
materiały, sprzęt, oprogramowanie są tylko przykładowe i Zamawiający dopuszcza
zastosowanie innych urządzeń, materiałów, sprzętu, mających parametry lepsze od
opisanych w SIWZ lub spełniających parametry techniczne i eksploatacyjne określone w
dokumentacji, tabeli równoważności.
5. Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania (produkty) równoważne obowiązkowo do oferty
załącza wykaz urządzeń, produktów
równoważnych oraz zobowiązany jest do
udowodnienia równoważności.
6. Brak wykazu urządzeń, produktów równoważnych wraz z ofertą oznacza, że Wykonawca
skalkulował urządzenia, produkty ujęte w dokumentacji.
7. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością Zamawiający będzie mógł
poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek mogących
potwierdzić spełnienie wymagań.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.
9. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu
zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym
wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.

Nazwa zamówienia:
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach projektu „Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w.
Wniebowzięcia NMP w Bytomiu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Strona: 5/5

