
BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PŁOCKU

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kolumbarium na cmentarzu

komunalnym zlokalizowanym w Płocku.

 1) Zakres zamówienia obejmuje budowę kolumbarium oraz fundamentu pod drugi obiekt

tego typu na cmentarzu komunalnym przy ul. Bielskiej w Płocku, na działkach nr ew.

4/17, 5, obręb 0006-Kostrogaj Rolniczy w skład, którego wchodzą m. in.: 

1. Wykonanie fundamentów żelbetowych pod kolumbarium w ilości 2 sztuk.

2. Wymurowanie cokołów pod półki z bloczków betonowych w ilości 4 sztuk.

3.  Zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  wszystkich  elementów  znajdujących  się  poniżej

poziomu terenu.

4.  Montaż  prefabrykowanych  elementów  kolumbarium  lub  wykonanie  w  technologii

żelbetowej na mokro - jednego obiektu.

5.  Montaż  okładzin  z  płyt  z  jasnego  granitu  (light  grey),  mocowanych  przy  użyciu

zaprawy klejowej do stosowania na zewnątrz - okładziny pionowe grubości 1 cm, półki i

daszki gr. 4 cm

 6. zamontowanie tablic zamykających nisze dla urn z granitu Impala RPA ciemny szary

grubości  3  cm,  mocowane  za  pomocą  kotew ze  stali  nierdzewnej  i  rozet  ozdobnych

wykonanych również ze stali nierdzewnej - kształt i wielkość rozety uzgodniona zostanie z

użytkownikiem na etapie realizacji inwestycji

7. roboty towarzyszące: 

a) doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do

stanu jak przed rozpoczęciem prac, 

b)  wywózka  oraz  utylizacja  nadmiaru  ziemi,  gruzu  oraz  elementów  drewnianych  nie

nadających się do ponownego wbudowania,

c)  zagospodarowanie  i  składowanie  we  własnym  zakresie  nadmiaru  ziemi,  gruzu,

spróchniałych elementów drewnianych należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania,

d) kosztów usług geodezyjnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, 

e)  roboty  przygotowawcze  (np.  zabezpieczenia  placu  budowy,  ustawienia  obiektów  i

urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących

obiektów  przed  uszkodzeniami,  których  nie  zawierają  przedmiary  robót,  a  które

Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę

energii (oraz inne ewentualne media).

g) dobór technologii wykonywania robót do stosowanego przez wykonawcę materiału.

2)  Zamówienie  realizowane  jest  w  formie  ryczałtu.  Wszelkie  roboty  towarzyszące,

niewystępujące w przedmiarach, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

 UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. 



3)  Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  określa  dokumentacja  projektowo

-kosztorysowa zawierająca: - projekt techniczny budowlany/wykonawczy - STWWiOR, -

przedmiary robót, - kosztorys ofertowy. 

UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy.

4) Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,

to  określają  one  minimalny  standard  jakości  materiałów  lub  urządzeń  przyjętych  do

wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i

urządzeń  równoważnych  o  parametrach  nie  gorszych  od  wymaganych.  Oferowane

materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ).  Ciężar  udowodnienia  równoważności

zaoferowanego  przedmiotu  spoczywa  na  Wykonawcy  (art.  30  ust.  5  ustawy  Prawo

zamówień  publicznych).  W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  równoważności

oferowanych produktów Zamawiający  wezwie  Wykonawcę do  złożenia  we wskazanym

terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 

5) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych

w  stosunku  do  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej

wykonania  i  odbioru  robót,  przez  wskazanie  znaków  towarowych,  patentów  lub

pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego  procesu,  którym  charakteryzują  się  produkty

dostarczone przez konkretnego wykonawcę, pod warunkiem:

a) zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, materiałów i elementów wyposażenia

o  parametrach  technicznych  i  jakościowych  nie  gorszych  niż  wyroby  budowlane  i

urządzenia wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót,

b)  wykazania,  że  zastosowane  wyroby  budowlane  i  urządzenia  spełniają  wymagania

określone  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru

robót  (zgodnie  z  art.  30  ust.  5  ustawy  Pzp).  Zgodnie  z  art.  30  ust.  4  ustawy  Pzp

Zamawiający dopuszcza zastosowanie  przez  Wykonawców rozwiązań równoważnych w

stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła

się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać, że oferowane

przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

a. wykonania  robót ziemnych,

b. wykonania robót zbrojarskich,

c. wykonania robót betoniarskich,

d. wykonania robót montażowych,



e. wykonania robót wykończeniowych związanych z obłożeniem okładziną z płyt 

granitowych i montażem tablic granitowych.

 

Wykonawca i  jego podwykonawcy zobowiązani  są  do stosowania postanowień umowy

dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej

czynności.


