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Załącznik nr 6 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa windy osobowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Żelistrzewie”.  
 
Zadanie wykonane będzie w ramach: „Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywanie Różnic między Regionami” 
 
Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in.: 

1. Płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych. 
2. Montaż szybu windowego o konstrukcji stalowej z fasadą szklaną wraz z przedsionkiem. 
3. Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego. 
4. Przebudowa istniejącej ściany zewnętrznej w zakresie demontażu stolarki okiennej i 

dostosowanie otworu do wymiarów drzwi dźwigu wraz z robotami odtworzeniowymi. 
5. Zagospodarowanie terenu przylegającego do windy, w celu zapewnienia dojścia do 

urządzenia dźwigowego. 
6. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej dźwig i zapewniającej bezpieczną eksploatację. 

 
Projektowane zadanie obejmuje prace przy budynku szkolno – przedszkolnym. Ze względu na 
przebywanie w obiekcie dużej ilości uczniów, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy 
przedłożyć harmonogram robót i uzgodnić go z Dyrektorem szkoły. 
Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.: 
 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem 

kosztów ich zużycia, 
 wykonania projektu organizacji ruchu na terenie budowy oraz oznakowania robót, 
 odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, 
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
 zapewnienia obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 3 egz. w 

skali 1:500), 
 uzyskanie wszelkich odbiorów, w tym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przedłożenia 

stosownej dokumentacji powykonawczej.  
 wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i 

specyfikacji, sztuki budowlanej, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie będą 
uwzględniane jako roboty dodatkowe. 

 
Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, 
bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót 
objętego niniejszym zamówieniem. 
 
Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stwior oraz 
przedmiarze robót jako materiale pomocniczym. 
Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty 
budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na 
podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki 
lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w 
dokumentacji projektowej. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie 
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pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i 
właściwego jego funkcjonowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i 
projektową – oryginał projektu budowlanego znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji. 
 
Gmina Puck posiada pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji wydane przez Starostę 
Puckiego. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa wniosek o pozwoleniu na użytkowanie do PINB Puck 
celem otrzymania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od tego organu.  
 
 
Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie 
uproszczonej, a w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowy planowanych prac. 
 
RODO:  
Dane osobowe Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, kierownika budowy i 
kierowników robót oraz dane zawarte w dokumentacji powykonawczej będą przechowywane przez 
cały okres istnienia obiektu budowlanego. 

 
Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny 
ofertowej. 
Zaleca się Wykonawcy, dla prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz oszacowania kosztów 
jego realizacji, odbycie wizji w terenie. 
 


