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TOM III – Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RZ.271.92.2022 

 

„Renowacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze  
i jego adaptacja na centrum kultury”  

(kontynuacja przerwanych robót budowlanych)  
 

 
I.  Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dokończeniem zadania polegającego na 
przebudowie zespołu obiektów zabytkowych (budynek główny – A, budynek gospodarczy – B,  
altana – C) zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 18 (dz. Nr Ew. 5/21, 5/20,  
obręb 0060). 
Po przeprowadzonej przebudowie budynek główny będzie pełnił funkcję budynku użyteczności 
publicznej, budynek gospodarczy zostanie wykorzystany jako obiekt pomocniczy dla budynku 
głównego, a istniejąca altana wraz z ziemianką, po przeprowadzonej renowacji zostanie 
przeznaczona na cele rekreacyjne. 

Budynki znajdujące się na działce są wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/5025/814/J. 
Teren, na którym zlokalizowane są przebudowywane obiekty, nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

Obiekt obecnie jest nieużytkowany, a znajdujące się na działce przyłącza: wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej, elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej, oraz rurociąg ciepłowniczy są czynne. Do 
wykonania i uruchomienia zostało przyłącze teletechniczne. 
W ramach zamówienia planuje się przeprowadzić roboty budowlane w obiektach zabytkowych 
(budynek główny, budynek gospodarczy oraz altana), a także niezbędne prace związane  
z zagospodarowaniem terenu bezpośrednio wokół budynku.  
 
W obiekcie przeprowadzono prace budowlane w ramach których wykonano większość prac 
rozbiórkowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz część prac wykończeniowych. 

W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wykonanie następujących prac: 

−    budynek główny (A): pozostałe roboty rozbiórkowe i demontażowe (ściany działowe), roboty 
budowlane wewnątrz budynku, roboty instalacyjne (instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, 
c.o., ciepłej wody użytkowej, wentylacja i klimatyzacja), roboty wykończeniowe (wewnętrzne  
i zewnętrzne); 

−    budynek gospodarczy (B): naprawa/wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana 
lub renowacja stolarki drzwiowej, malowanie ścian wewnątrz, odnowienie elewacji, wymiana 
pokrycia dachowego, konserwacja i montaż wieżyczki; 

−    altana (C): wykonanie nowych tynków wewnętrznych w piwnicy pod altaną, wykonanie rur 
spustowych, renowacja wieżyczki (montaż na dachu, wykonanie pokrycia) . 

−    zagospodarowanie terenu: wykonanie ogrodzenia terenu z renowacją bramy wjazdowej, 

wykonanie wjazdu głównego do obiektu wraz z placem manewrowym i chodnikiem wokół  
budynku A, wykonanie wiaty śmietnikowej, obniżenie terenu przy budynku głównym. 

2. Stan obecny: 
Teren działki jest zagospodarowany jako ogród z nasadzeniami z czasów budowy willi. Występują  
również nasadzenia współczesne. W ogrodzie znajduje się sadzawka/basen, zagospodarowana 
niską zielenią  oraz pozostałości obmurowanego kompostownika. 
Na działce znajdują się istniejące alejki, utwardzona droga dojazdowa, utwardzony plac przed 
głównym wejściem, utwardzony plac – pozostałość po korcie tenisowym. 
Dokumentacja projektowa zakłada rozbiórkę istniejących nawierzchni. W zakresie opracowania 
znajdują się utwardzenia bitumiczne, z betonu cementowego oraz płyt chodnikowych.  

3. Zestawienie powierzchni (orientacyjne) 
Powierzchnia działki  14 649,00 m

2
 

Powierzchnia zabudowy budynku głównego  457,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego  58,90 m
2
 

Powierzchnia altany  ok. 15 m
2 
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II.  Zakres realizacji robót  
 
II.1. BUDYNEK GŁÓWNY (A) 
 
1.  ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE (w zakresie objętym zadaniem - oznaczonym na rysunku) 

1)  Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przystąpić do zagospodarowania terenu budowy, 
co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
c) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
d) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
e) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

2)  roboty ziemne: 
a) wykonanie fundamentów elementów zagospodarowania terenu, 
b) prace ziemne związane z wykonywaniem instalacji zewnętrznych i przyłączy. 

3) roboty budowlano-montażowe: 
a) montaż i demontaż szalunków, 
b) wykonanie utwardzeń terenowych. 

4) roboty wykończeniowe: 
a) ukształtowanie terenu działki, 
b) montaż elementów wyposażenia związanego z zagospodarowaniem działki, 
c) wykonanie nasadzeń i elementów zieleni. 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 
2.  ROBOTY BUDOWLANE  WEWNĘTRZNE 

1)  Rozbiórki i demontaż 
a) demontaż ścian działowych na II piętrze, 
b) demontaż ścian działowych na poddaszu. 

2) PIWNICE 
a) dokończenie montażu przewodów i urządzeń w zakresie wentylacji i klimatyzacji, 
b) wykonanie białego montażu urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia łazienek, 
c) montaż punktów oświetleniowych, elementów wykonawczych systemu sygnalizacji pożaru, 

instalacji CCTV, 
d) zabezpieczenie stropu płytami Promat, 
e) obudowa biegów schodowych płytami Promat, 
f) wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych, 
g) montaż okładzin ściennych, 
h) montaż stolarki drzwiowej, 
i) montaż parkietów, 
j) montaż luster wraz z poręczami, 
k) wykonanie obudowy lekkiej GK instalacji, 
l) malowanie ścian i sufitów, 
m) montaż el. dźwigu windy, 
n) renowacja schodów wewnętrznych. 

 

3) PARTER 
a) dokończenie montażu przewodów i urządzeń w zakresie wentylacji i klimatyzacji, 
b) wykonanie białego montażu urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia łazienek, 
c) montaż punktów oświetleniowych, elementów wykonawczych systemu sygnalizacji pożaru, 

instalacji CCTV, nagłośnienia obiektu, kaset podłogowych, 
d) montaż grzejników c.o, 
e) zabezpieczenie stropu płytami Promat, 
f) obudowa biegów schodowych płytami Promat, 
g) wykonanie ścian działowych, 
h) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
i) montaż okładzin ściennych i posadzkowych, 
j) wykonanie izolacji posadzek, 
k) montaż stolarki drzwiowej, 
l) montaż parkietów wraz z konstrukcją podłogi, 
m) wykonanie obudowy lekkiej GK instalacji, 
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n) malowanie ścian i sufitów, 
o) montaż el. dźwigu windy, 
p) renowacja schodów wewnętrznych, 
q) wykonanie nowego przeszklenia oranżerii z konstrukcją wsporczą i odtworzeniem elementów  

z piaskowca, 
r) renowacja elementów drewnianych wnętrz: boazeria na ścianach, sufity drewniane, obudowy 

wewnętrzne, schody, balustrady, 
s) renowacja stolarki drzwiowej i okiennej, 
t) renowacja kominków, 
u) renowacja płytek posadzkowych, 
v) renowacja ścian wewnętrznych, sufitów i sztukaterii, 
w) wykonanie nowej posadzki na tarasie oraz remont balustrady, 
x) montaż rolet okiennych. 

4)  I PIĘTRO 
a) dokończenie montażu przewodów i urządzeń w zakresie wentylacji i klimatyzacji, 
b) wykonanie białego montażu urządzeń sanitarnych oraz wyposażenia łazienek, 
c) uzupełnienie okablowania, montaż gniazd, punktów oświetleniowych, elementów 

wykonawczych systemu sygnalizacji pożaru, instalacji CCTV,  
d) zabezpieczenie stropu płytami Promat, 

e) obudowa biegów schodowych płytami Promat, 
f) wykonanie ścian działowych, 
g) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
h) montaż okładzin ściennych i posadzkowych, 
i) wykonanie izolacji posadzek, 
j) montaż stolarki drzwiowej, 
k) montaż parkietów i paneli podłogowych, 
l) wykonanie obudowy lekkiej GK instalacji, 
m) malowanie ścian i sufitów, 
n) montaż el. dźwigu windy, 
o) renowacja schodów wewnętrznych, 
p) renowacja elementów drewnianych wnętrz: boazeria na ścianach, obudowy wewnętrzne, 

schody, balustrady, 
q) renowacja stolarki drzwiowej, 
r) renowacja płytek posadzkowych, 
s) renowacja ścian wewnętrznych, sufitów i sztukaterii, 
t) wykonanie nowej posadzki na tarasach oraz remont balustrady, 
u) montaż rolet okiennych. 

5) II PIĘTRO 
a) dokończenie montażu przewodów i urządzeń w zakresie wentylacji i klimatyzacji, 
b) wykonanie podejść instalacji wod-kan, w łazienkach, białego montażu urządzeń sanitarnych 

oraz wyposażenia łazienek, 
c) uzupełnienie okablowania, montaż gniazd, punktów oświetleniowych, elementów 

wykonawczych systemu sygnalizacji pożaru, instalacji CCTV, nagłośnienia obiektu, montaż 
urządzeń w serwerowni, 

d) montaż grzejników C.O wraz z podłączeniem w łazienkach, 
e) zabezpieczenie stropu płytami Promat, 
f) obudowa biegów schodowych płytami promat, 
g) rozbiórka i wykonanie lekkich ścian działowych, 
h) demontaż drzwi, wykonanie nowego otworu do pom. 3.07, 
i) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
j) montaż okładzin ściennych i posadzkowych, 
k) wykonanie izolacji posadzek w pomieszczeniach mokrych, 
l) montaż stolarki drzwiowej, 
m) wykonanie obudowy lekkiej GK instalacji, 
n) malowanie ścian i sufitów, 
o) montaż el. dźwigu windy, 
p) renowacja schodów wewnętrznych, 
q) renowacja elementów drewnianych wnętrz: schody, balustrady, 
r) renowacja stolarki drzwiowej, 
s) renowacja płytek posadzkowych, 
t) wykonanie nowych posadzek na tarasie oraz remont balustrady, 
u) renowacja witrażu na klatce schodowej, 
v) montaż rolet okiennych, 
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6)  PODDASZE, DACH 
a) wykonanie szachtu i okien oddymiających nad klatką schodową, 
b) dokończenie montażu przewodów i urządzeń w zakresie wentylacji i klimatyzacji, podłączenie 

chłodu i ciepła technologicznego, 
c) uzupełnienie okablowania, montaż gniazd, punktów oświetleniowych, elementów 

wykonawczych systemu sygnalizacji pożaru,  
d) uzupełnienie rynien i rur spustowych, 
e) wykonanie ścian działowych w technologii gipsowej, 
f) montaż drzwi wewnętrznych, 
g) wykonanie izolacji z folii PE, montaż płyt Promat na skosach. 

 

7)  ELEWACJA 
a) wykonanie obudowy piaskowcem wejścia dla niepełnosprawnych, 
b) wykonanie jednego daszku o konstrukcji drewnianej z pokryciem miedzianym nad wejściem do 

piwnicy, 
c) wykucie el. stalowych, uzupełnienia cegły zewnętrznej, uzupełnienie spoin, 
d) oczyszczenie i impregnacja elementów kamiennych-piaskowcowych (cokołów, balustrad, 

kolumn i zewnętrznej sztukaterii), 
e) uzupełnienie elementów z piaskowca przy cofniętych oknach piwnicy oraz drzwiach 

zewnętrznych piwnicy, 
f) dokończenie prac renowacyjnych muru pruskiego, 
g) naprawa elementów drewnianych na całości elewacji (okapy oraz fragmenty ścian), 
h) naprawa i uszczelnienie schodów zewnętrznych kamiennych oraz balustrad, 
i) renowacja krat okiennych, 
j) dokończenie prac przy daszkach nad tarasami, 
k) po wykonaniu prac budowlanych należy wykonać  na elewacji instalację wysokości do 2,5m 

umożliwiającą kierowanie wzrostem roślin (bluszczu),  
l) wymiana instalacji odgromowej, 
m) montaż oświetlenia zewnętrznego. 

  

UWAGA! 
Wszelkie prace konserwatorskie należy wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich.  

 
II.2. BUDYNEK GOSPODARCZY  (B) 
 
1.  Elewacja i prace od zewnątrz: 

a) montaż pokrycia dachowego, 
b) renowacja i montaż wieżyczki,  
c) prace remontowe elewacji, 
d) renowacja parapetów zewnętrznych, 
e) wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien z blachy tytanowo-cynkowej, 
f) demontaż i montaż nowych krat okiennych, 
g) poprawa opaski wokół budynku. 
 

2.  Prace wewnątrz: 
a) demontaż stolarki drzwiowej,  
b) wykonanie przepony poziomej ścian fundamentowych, kompresy odsalające, 
c) wykonanie zabezpieczenia kanału technicznego w pomieszczeniu kratami pomostowymi, 
d) remont posadzki betonowej, 
e) wykonanie obudowy sufitowej z desek drewnianych, 
f) wykonanie tynków i malowania wnętrz, 
g) montaż nowej stolarki drzwiowej, 
h) montaż punktów oświetleniowych. 

 
II.3. ALTANA  (C) 
1.  Remont części nadziemnej: 

a) wykonanie nowego pokrycia wieżyczki wraz z jej montażem, 
b) montaż rur spustowych, 
c) montaż daszku nad wejściem ziemianki. 

 
2.  Remont ziemianki: 

a) demontaż stolarki drzwiowej, 
b) udrożnienie kanału wentylacyjnego, 
c) wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych, 
d) wykonanie tynków i malowania wnętrz, 
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e) montaż nowej stolarki drzwiowej, 
f) montaż kratki wentylacyjnej, 
g) montaż gniazd i punktów oświetleniowych, 
h) spoinowanie murków granitowych wraz z uzupełnieniem korony oraz miejsc przy kolidujących 

drzewach. 
II.4. PZT 
Zakres objęty opracowaniem w części „Zagospodarowanie terenu”: 
a) prace rozbiórkowe niezbędne do wykonania placu manewrowego, drogi ppoż. i terenu przy budynku 

głównym, 
b) wycinka kolidujących drzew, 
c) obniżenie terenu przy budynku głównym, 
d) wykonanie placu manewrowego, drogi ppoż. i terenu przy budynku głównym, 
e) wykonanie opaski wokół budynku głównego, 
f) wykonanie terenów zielonych przy placu manewrowym oraz budynku głównym, 
g) wykonanie instalacji nawadniającej skweru przed wejściem głównym, 
h) dostawa i montaż wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą, 
i) renowacja bramy wjazdowej, 
j) rozbiórka ogrodzenia terenu, montaż nowego ogrodzenia, 
k) wykonanie instalacji WLZ i oświetleniowej. 

 
III.  Informacje ogólne 

1. Zadanie realizowane w ramach RPO-WD 2014-2020 pn.: „Renowacja zabytkowego zespołu 
pałacowo – parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na centrum kultury„ 
Nr Projektu:                RPDS.04.03.03-02-0001/20 
Oś priorytetowa:  4. „Środowisko i zasoby”;  
Działanie:  4.3. „Dziedzictwo kulturowe” 
Poddziałanie:    4.3.3 „Dziedzictwo kulturowe –  ZIT AJ” 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia: opisu przedmiotu zamówienia (TOM III SWZ) dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisów prawa, wiedzy technicznej  
i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego 
zamówienia.  

W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia 
robót w danym systemie. Elementy wymienione w pkt. II. stanowią orientacyjne zestawienie robót 
budowlanych niezbędnych do wykonania. 

Wykonawca przejmuje obiekt z wykonanymi pracami, dokona niezbędnych prób i sprawdzeń oraz 
udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia tj. finalny efekt robót 
budowlanych dotychczas już wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę oraz robót objętych 
przedmiotem niniejszego zamówienia – zgodnie z zakresem określonym w Tomie III SWZ – Opis 
Przedmiotu Zamówienia i załącznikach, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót 
i uznania przez Zamawiającego robót za należycie wykonane. 

3. Rozliczenie: 

3.1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
ustalone na podstawie Tomu III SWZ Opis Przedmiotu zamówienia oraz załączonej 
dokumentacji projektowej, przede wszystkim projektów budowlanych, w tym zamiennych; 
projektów wykonawczych; ekspertyz oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych.  

Zamawiający, jako materiał pomocniczy zamieszcza przedmiar robót, który nie będzie 
stanowił podstawy do prowadzenia rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.2.  Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,  
b) wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, 

porządkowych,  
c) oznakowania, zabezpieczenia i ochrony terenu robót, 
d) urządzenia i zagospodarowania terenu budowy,  
e) przekopów kontrolnych,  
f) odtworzenia dróg, chodników,  
g) wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu,  
h) zużycia mediów,  
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i) ewentualnego wykonania i rozebrania tymczasowej drogi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
projektu organizacji robót,  

j) wykonania robót budowlanych, 
k) dostaw materiałów budowlanych i sprzętu, 
l) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
m) pełnej obsługi geodezyjnej, 
n) sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egz.) na którą składa się dokumentacja 

powykonawcza w tym protokół odbioru, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych 
materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań, instrukcja 
użytkowania, dokumentacja rozruchowa i eksploatacyjna oraz decyzja zezwalająca na 
eksploatację dźwigu osobowego oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla 
prawidłowego procesu użytkowania obiektu, 

UWAGA! 
Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej 
niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia. 
Dokumenty, o których mowa powyżej należy przygotować i przekazać Zamawiającemu  
w terminie umożliwiającym uzyskanie decyzji o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji przez 
UDT przed datą zakończenia zadania (umowy). 

o) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.), 

p) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

3.3.  W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie 
tzw. robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 
konieczności, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego.  

3.4.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne  
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

4. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). 

 Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera 
przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, 
iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.  

 Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić 
będzie do zakładanego efektu. 

 Wszystkie przywołane w Tomie III SWZ, załącznikach oraz STWIORB znaki towarowe, patenty  
lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardów,  
a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.  

 Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub 
równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez 
Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

Użycie w Opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach nazwy „PROMAT” jest wynikiem ustaleń 
zawartych w Aneksie do ekspertyzy p.poż. opracowanym we Wrześniu 2021 r.  
Wypełnienie zaleceń zawartych w ww. dokumencie jest warunkiem spełnienia wymogów p.poż.  
i co za tym idzie  odebrania obiektu przez Państwową Straż Pożarną .  

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
6.1 prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisje pyłu do atmosfery; 
6.2 zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania  

i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 
7. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów 

wynikających z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699 z późn. zm) 
i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych – ponosząc w tym zakresie wyłączną 
odpowiedzialność.  

 Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
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potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
8.1.  Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu 

 zamówienia tj. w szczególności w zakresie: 
a) robót ogólnobudowlanych w zakresie ścian, stropów i posadzek, w tym osuszanie i izolacja, 

obudowa, 
b) instalacji wod-kan, 
c) prac tynkarskich, 
d) prac malarskich, 
e) renowacji elementów drewnianych, 
wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście 
w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu CEIDG. Wymóg 
ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe 

i sprzętowe. 

8.2.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8.1 
czynności. 

8.3  W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów,  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8.4  W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia 
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc 
za każdy stwierdzony przypadek. 

8.5  W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ 
oświadczeń o których mowa w pkt. 8.3 dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki 
licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 

8.6  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej do dziesięciu (10) dni 
po podpisaniu umowy, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania. 

Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie procesu 
inwestycyjnego. 

Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie  
do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie do 10 dni od daty zaistnienia 
okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany. 

10. Załączone do postępowania projekty wykonawcze należy traktować jako materiał poglądowy, 
pomocniczy, a zawarte w nich ustalenia jako rozwiązania przykładowe. W przypadku, gdy w trakcie 
prowadzenia robót, zajdzie konieczność opracowania rozwiązania wykonawczego, Wykonawca 
zobowiązany jest w konsultacji z Zamawiającym do opracowania takiego rozwiązania i uzyskania 
akceptacji Zamawiającego. 
 

11. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawierająca  
w szczególności: 
1) Projekty budowlane i projekty wykonawcze, 
2) Aktualizację dokumentacji projektowej  (w tym projekty budowlane i projekty wykonawcze), 
3) Projekt budowlany zamienny, 
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4) STWiORB, 
5) Aneks do ekspertyzy ppoż.,   
6) Uzgodnienia w tym decyzja o pozwoleniu na budowę nr 446/2013 z 11.09.2013 r., 
7) Opis prac pozostałych do wykonania, 
8) Przedmiar robót (Zestawienie planowanych prac). 


