
Załącznik nr … do SWZ 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera opis zasadniczych robót , które jest 
zobowiązany wykonać Wykonawca na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym oraz 

główne uwarunkowania i zasady, na jakich mają być one wykonane. Pozostałe 
umieszczono bezpośrednio w treści umowy.  

 
 
1. Przedmiot zamówienia. 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług w ramach realizacji 

przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego  na potrzeby 
Straży Gminnej”. 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę fragmentu istniejącego budynku usługowo – 
garażowego na potrzeby Straży Gminnej. Przebudowa obejmuje południową część budynku 
o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 115,84 m2 wykorzystywaną dotychczas jako siedziba 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie. Przebudowa dotyczy ścian działowych, posadzki 
i instalacji wewnętrznych (wod-kan, elektroenergetycznej, wentylacji mechanicznej, 
teletechnicznej). W zakresie przedmiotu zamówienia jest budowa zewnętrznej i wewnętrznej 
instalacji gazu.  

3) Przebudowa nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych. 
4) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych 

związanych z: 
a) Robotami rozbiórkowymi 

Elementy przeznaczone do rozbiórki: 
- ściany działowe wykonane z bloczków gazobetonowych, 
- ściany działowe i okładziny ścian wykonane z płyt karton gipsowych, 
- demontaż stolarki budowlanej – okien, drzwi zewnętrznych, drzwi wewnętrznych, 
- demontaż bramy garażowej, 
- demontaż sufitów podwieszanych, 
- rozbiórka posadzki, 
- rozbiórka instalacji: 
 - elektrycznej, 
 - kanalizacji sanitarnej, 
 - wodociągowej, 
- rozbiórka komina spalinowego i kominów wentylacyjnych, 
- demontaż białej armatury łazienkowej. 
Rozbiórka nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych. Wykonując 
rozbiórkę ścian działowych należy zachować szczególną ostrożność w rejonie elementów 
konstrukcyjnych aby nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych. 

b) Budową budynku, takich jak: ścianki działowe, wieńce, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, 
kraty zewnętrzne, rolety wewnętrzne, roboty wykończeniowe wewnętrzne. 

c) Przebudową instalacji wewnętrznych sanitarnych (wodociągowej: ciepłej i zimnej wody, 
kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej w części garażowej i wentylacji mechanicznej 
nawiewno–wywiewnej w części biurowo - socjalnej, instalacji elektrycznej: oświetlenia 
ogólnego podstawowego, gniazd wtykowych i zasilania urządzeń, oświetlenia awaryjno-  
ewakuacyjnego; instalacje niskoprądowe: teletechniczna, system monitoringu CCTV, system 
kontroli dostępu KD, system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.  



Źródło ciepła będzie stanowić kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z zamkniętą 
komorą spalania o mocy 24kW zlokalizowany w pomieszczeniu łazienki. Pomieszczenia 
ogrzewane będą za pomocą grzejników płytowych. 
W przebudowywanym budynku należy zdemontować istniejące rozdzielnie nn. 
W pomieszczeniu „garaż” należy zamontować rozdzielnię główną budynku z podlicznikiem na 
potrzeby Straży Gminnej. Na etapie budowy należy zweryfikować okablowanie budynku oraz 
zamontować nową rozdzielnię z podlicznikami energii elektrycznej dla części budynku nie 
podlegającego przebudowie. 
W trakcie prowadzonych robót Wykonawca winien zapewnić dostarczenie mediów: wody 
i prądu elektrycznego dla części budynku nieobjętego przebudową, tj. żłobka.  

d) Wykonaniem infrastruktury technicznej z instalacjami zewnętrznymi, w tym w szczególności: 
- instalacja zewnętrzna gazu (przyłącze gazowe). 

5) W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz zaświadczenia PINBu o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o 
zakończeniu robót instalacji gazowej.  

6) Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia Kierowników Robót oraz zapewnienia nadzoru 
wykonawczego podczas realizacji robót budowlanych. 

7) Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania 
zadania inwestycyjnego. O ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres 
Przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie 
zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem. 

8) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania i 
odbioru Robót określony jest w dokumentacji projektowej (Projekcie Budowlanym, Projektach 
technicznych i Projektach Wykonawczych), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót w powiązaniu z warunkami umowy oraz w przedmiarach robót.  
Ponadto przy realizacji zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, 
opiniach, uzgodnieniach, itd, zawartych w Załącznikach do SWZ. 

9) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa w pkt. 8) powyżej  określają 
dokumentacje projektowe, w tym: 
a) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący Projekt Architektoniczno-Budowlany Przebudowy 

fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej, 
b) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący Projekt Wykonawczy Przebudowy fragmentu budynku 

usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej, 
c) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący Projekt Wykonawczy branży elektrycznej Przebudowy 

fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej, 
d) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Projekt Wykonawczy branży sanitarnej  instalacji wod-kan, 

grzewczej i wentylacji Przebudowy fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby 
Straży G 

e) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt 
Architektoniczno Budowlany Budowy instalacji gazu w ramach przebudowy fragmentu 
budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej, 

f) Załącznik Nr 6 do OPZ obejmujący Projekt Wykonawczy instalacji gazu przebudowy 
fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej, 

g) Załącznik Nr 7 do OPZ obejmujący Projekt Techniczny instalacji gazu przebudowy fragmentu 
budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej, 

h) Załącznik nr 8 do OPZ – Projekt Wykonawczy instalacji gazu - ANEKS 
i) Załącznik nr 9 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót, 
j) Załącznik nr 10 do OPZ obejmujący przedmiary robót - przedmiary robót pełnia jedynie rolę 

pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawcy.  



10) Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi 
powyżej dokumentami. 

11) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie 
rozwiązań  równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

12) W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z 
późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 
przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, 
specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 
ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

13) Wykonany przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a 
także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji projektowej 
norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 
 

2. Uwagi i wymagania dotyczące robót objętych przedmiotem zamówienia: 
 

1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika 
Robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, oraz w każdej z branż: sanitarnej, elektrycznej 
i teletechnicznej. 
Wykonawca zatrudni w/w osoby o doświadczeniu zawodowym odpowiadającym skomplikowaniu 
niniejszego zamówienia na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

2) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 
uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pozostałych 
warunków zamówienia zawartych w SWZ, dla finalnego efektu określonego jako przedmiot 
zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane 
okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 
Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji 
technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót 
dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty 
konieczne do wykonania będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach 
określonych w zawartej umowie. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 
zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 
uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 
użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 
uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 



5) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie 
konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania projektów 
zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym 
wymaganych prawem zezwoleń, w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę i/lub 
pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne 
zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 
pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

6) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 
wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być przygotowana 
zgodnie z założeniami konstrukcyjno-technologiczno-materiałowymi przyjętymi w dokumentacji 
projektowej oraz w OPZ. 

7) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

8) Wykonawca zobowiązany jest teren budowy przejąć i przekazać po zakończonych robotach 
protokolarnie. 

9) Z uwagi na funkcjonowanie na działce objętej robotami budowlanymi Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kosakowie i oddziału przedszkolnego, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
robót budowlanych w sposób zapewniający prawidłowe ich funkcjonowanie, tj. m.in. 
zapewnienie stałego wjazdu/wyjazdu wozom strażackim, bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

10) Wykonawca jest obowiązany do kompletnego przygotowania terenu budowy, w tym w 
szczególności: 
a) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP i Prawa 

Budowlanego, w tym trwałego wygrodzenia (ogrodzenia) terenu budowy i zaplecza od 
działek sąsiednich. Tablice informacyjne, wymagane przepisami Prawa Budowlanego należy 
umieścić od dnia wprowadzenia na budowę. 

b) umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie 
inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu terenu budowy lub innym 
widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu terenu budowy, tablic informacyjnych 
zgodnych z wymogami wytycznymi SWZ, w tym również tablicy informacyjnej o 
dofinansowaniu inwestycji, 

c) zorganizowania miejsca składowania materiałów dla potrzeb realizacji budowy, 
d) zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji 

przedmiotu umowy na terenie budowy. 
e) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie terenu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i 
czystości. 

f) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca obowiązany jest do zweryfikowania (na swój koszt) 
lokalizacji wszystkich istniejących sieci i instalacji poprzez geodezyjną inwentaryzację. 
Z uwagi na czynne sieci w rejonie objętym przedmiotem zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia robót ziemnych ze szczególną ostrożnością. 

11) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy  
dokonywali uzgodnień dokumentacji z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 

12) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126). 

13) Wykonawca zapewni kontener na czasowy odkład materiałów z rozbiórki, który po zakończeniu 
prowadzonych robót budowlanych zostanie opróżniony i zabrany z placu budowy. 



14) Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka 

trudności, jakie mogą wpłynąć na wykonawstwo przyjętych robót. 

15) Dostarczenie mediów na plac budowy na potrzeby wykonania robót odbywać się będzie na koszt 

i staraniem Wykonawcy. Koszty pobieranych na budowę mediów w całości obciążają 

Wykonawcę. 

16) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do zgodnego z przepisami prawa 
dokumentowania i zagospodarowania odpadów (materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca 
obowiązany jest wywieźć i zutylizować). Wszystkie Karty Przekazania Odpadów należy dostarczyć 
Zamawiającemu.  

17) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających 
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń 
tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub 
odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.  

18) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych kolizji występujących na terenie 
budowy w tym wynikających z prowadzonych robót budowlanych i pokrycia kosztów z tym 
związanych. 

19) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 
projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, zapisami SWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi 
wytycznymi Zamawiającego. Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej, wydanymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz 
zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

20) Wykonawca wykona wszelkie uzgodnienia, w tym  m.in. badania, ekspertyzy, sprawdzenia i 
próby, m.in: natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, szczelności 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., wydajności wentylacji mechanicznej, pomiarów 
elektrycznych, ekspertyz kominiarskich, płukania sieci, odbiorów technicznych w tym z gestorami 
sieci, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorąco po rozpoczęciu 
sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania budynku. 

21) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty związane z 
naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego oraz związane 
z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy 
w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

22) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, 
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. 

23) Podczas prowadzenia robót należy stosować technologie i sprzęt niepowodujące przekroczeń 
dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu. 

24) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt. 

25) Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia 
celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Przy realizacji robót Wykonawca będzie 
posługiwać się sprzętem, urządzeniami i materiałami, które będą sprawne technicznie i które 
będą najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

26) Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m. 
in.: 
a) Stosowania materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy 



stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące, 

b) Udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, 
do wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wybudowania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiązany jest 
otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej, 

c) Stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania 
obowiązujących przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadających wymagane parametry użytkowe, 

d) Ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi, 
e) Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po 

pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia 
odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie 
wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach – Wykonawca 
zobowiązany jest do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) 
przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót 
zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia; Wykonawca musi 
posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie 
związanych z tym opłat, 

27) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów (zgodnie z uzgodnionym z 
Zamawiającym wzorem „wniosku materiałowego”), przedkładając w tym celu dokumenty 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych i wymogami dokumentacji i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego/Nadzoru 
Inwestorskiego, także próbki tych materiałów. 

28) Wykonawca jest zobowiązany do okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót 
wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego na ich zastosowanie, a co za tym idzie do przedłożenia 
Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu Wniosków Materiałowych wraz z wymaganymi 
dokumentami. Zamawiający wymaga, by próbki materiałowe miały następujące wielkości: gres, 
glazura – kafle wielkości handlowej, wykładziny – 1m2, wymalowania wewnętrzne i elewacyjne – 
2 m2. 

29) Wykonawca dokona rozruchu i wykona pomiary zamontowanych urządzeń i instalacji, a także 
zapewni dokonanie rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg 
dla zachowania gwarancji takich urządzeń i instalacji. 
Próby techniczne dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji należy 
przeprowadzić z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskać zaświadczenie/pozwolenie 
dopuszczające do ich użytkowania. 

30) Wszystkie urządzenia należy przekazać Zamawiającemu w stanie gotowym do używania na dzień 
odbioru, aby personel użytkownika posiadł umiejętność ich obsługi. Wykonawca przygotuje 
i przekaże niezbędną ilość kart dostępowych dla systemu kontroli dostępu.  

31) Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje na zainstalowane oprogramowanie bez 
ograniczeń czasowych ich użytkowania. 

32) Jeżeli rozpoczęcie użytkowania maszyny, urządzenia, instalacji związane jest z uzyskaniem 
decyzji, pozwolenia, uzgodnienia (np. Urzędu Dozoru Technicznego), wykonaniem protokołu 
rozruchowego, itp., Wykonawca zobowiązany jest taki dokument uzyskać własnym staraniem i na 
własny koszt przed zgłoszeniem obiektu do odbioru. 



33) W przypadku, gdy w dokumentacji  technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz nie spowodują zwiększenia 
kosztów tych materiałów i urządzeń. 

34) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w SWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 

35) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi 
przedstawicielami Zamawiającego oraz nadzoru Inwestorskiego i uwzględniania zgłaszanych 
przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych 
odpowiedzi. 

36) Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) Stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz 

wszystkich jego przedstawicieli, 
b) Umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu oraz Nadzorowi Inwestorskiemu oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy, 

c) Uczestniczenia w co dwutygodniowych naradach koordynacyjnych na terenie budowy, 
d) Zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robót 

ulegających zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformuje o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt 
odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

e) Informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres 
realizacji zobowiązań wynikających z zawartej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia 
zdarzenia, 

f) Opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji 
architektoniczno-budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy 
Wykonawcy.  W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian 
istotnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest 
opracować dokumentację. Zmiana w/w dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski. 

37) Wykonawca zgłosi wykonane roboty do odbioru końcowego oraz będzie uczestniczyć 
w czynnościach przeglądu i odbioru w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

38) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o gotowości do 
odbioru końcowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika 
Robót. 

39) Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia 

będą miały gwarancje udzielone przez producenta dłuższe niż gwarancja Wykonawcy, to 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu 

gwarancyjnego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakości. 

40) Wykonawca przeprowadzi szkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń zamontowanych w 

obiekcie. Protokół z takich szkoleń należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 

robót. 



41) Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia, 
zaniechania i szkody wyrządzone przez bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców jak za 
działania, uchybienia, zaniechania lub szkody własne. 

42) Po zakończeniu Robót (przed zgłoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowiązany do 
przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu wykorzystywanego pod 
zaplecze budowy i pod wykonanie robót, zaplecze wykorzystywane na składowanie materiałów 
budowlanych. 

43) Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona fotograficzną inwentaryzację 
terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem stanu ścian okolicznych budynków, ogrodzeń, 
podmurówek , infrastruktury itp. Na planie sytuacyjnym należy nanieść i ponumerować miejsca, z 
których były wykonywane zdjęcia i kierunki wykonanych zdjęć a zdjęcia odpowiednio 
ponumerować. 

44) Jeżeli będzie tego wymagał stan inwentaryzowanych obiektów, to Wykonawca naniesie 
oznaczenia , marki, repery itp. na obiekty celem stwierdzenia wpływu wykonywania robót na te 
obiekty.  Ocena tej sytuacji spoczywa na Wykonawcy. 

45) Pogorszenie stanu przedmiotowych obiektów w czasie wykonywania Robót wymaga naprawienia 
na koszt i ryzyko oraz staraniem Wykonawcy. 
 

3. Okres wykonania umowy: 
 

Termin wykonania Przedmiotu zamówienia ustala się na 5 miesięcy od podpisania Umowy. 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca  przystąpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy 
niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W terminie zakończenia robót Wykonawca: 

1) Zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową, 
2) Wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 
3) Uzyska zatwierdzenie przez Nadzór wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasadach 

określonych w § 10 Umowy, 
4) Uzyska pozwolenie na użytkowanie/zaświadczenie PINBu o niewniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszenia o zakończeniu robót dla robót instalacji gazowej. 
 
Zamawiający przewiduje, iż odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego 
zgłoszenia ich zakończenia. Za skuteczne zgłoszenie uważane będzie pisemne powiadomienie 
Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy i dołączenie zaakceptowanej przez Nadzór 
dokumentacji powykonawczej. 
 

4. Załączniki do OPZ 

− Załącznik nr 01 do OPZ Projekt Architektoniczno - Budowlany Przebudowy fragmentu 
budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży Gminnej; 

− Załącznik nr 02 do OPZ Projekt Wykonawczy Przebudowy fragmentu budynku usługowo 
garażowego na potrzeby Straży Gminnej; 

− Załącznik nr 03 do OPZ Projekt Wykonawczy branża elektryczna Przebudowa fragmentu 
budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży Gminnej; 

− Załącznik nr 04 do OPZ Projekt Wykonawczy branża sanitarna  instalacja wod-kan, grzewcza i 
wentylacji Przebudowa fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży 
Gminnej; 

− Załącznik nr 05 do OPZ PZT i PAB Budowy instalacji gazu w ramach Przebudowy fragmentu 
budynku usług.-garażowego na potrzeby Straży Gminnej; 

− Załącznik nr 06 do OPZ Projekt Wykonawczy instalacji gazu Przebudowy fragmentu budynku 
usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej; 

− Załącznik nr 07 do OPZ Projekt Techniczny instalacji gazu Przebudowy fragmentu budynku 
usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej; 



− Załącznik nr 08 do OPZ Projekt Wykonawczy instalacji gazu – Aneks; 

− Załącznik nr 09 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 

− Załącznik nr 10 do OPZ Przedmiar Robót. 


