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 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Wykonanie konserwacji dekarskich w obiektach gminnych będących w zasobach ZBiLK.  
 

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji dekarskich w obiektach gminnych 
będących w zasobach ZBiLK. 
 

2. Zakres prac, będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 
 

1) ul. Chabrowa 4/2 – przeciek z dachu do wnętrza lokalu – uszczelnienie dachu – 10 m2 
2) ul. Chwarznieńska 6 - oczyścić rury spustowe w rewizjach przy cokole – 4 szt. 
3) ul. Chwarznieńska 8 - oczyścić rury spustowe w rewizjach przy cokole – 4 szt. 
4) ul. Chwarznieńska 10/4 – oczyścić rurę spustową – 1 szt., 5mb 
5) ul. Chwarznieńska 28/4 - przeciek z dachu przy kominie – uszczelnić na 3 mb 
6) ul. Chwarznieńska 91A - uzupełnić rury spustowe – 2mb  Ø100, oczyścić rynny 35 mb, 

zamontować 4 szt. wylewki na rurach spustowych 
7) ul. Chwarznieńska 176a – oczyścić rynny – 40mb, oczyścić rury spustowe 5mb oraz 

uzupełnić brakujący odcinek rury spustowej - wylewka 
8) ul. Dąbrowskiego 11-13 – oczyścić rury spustowe – 12mb Ø100 
9) ul. Dąbrowskiego 49 – oczyścić zapchane rynny z tyłu budynku – 6 mb 
10) ul. Korzeniowskiego 31 – zakleić taśmą uszczelniającą cieknące rynny – 10 mb 
11) ul. Morska 61 –uszczelnić dach przez dogrzanie papy termozgrzewalnej zwłaszcza nad 

lok. 1 i 2 – 20 m² 
12) ul. Olchowa 4 - oczyścić rynny, uszczelnić, wyregulować spadki rynien – 20 mb 
13) ul. Rybaków 8 – przeczyścić rurę spustową – 5mb, czyszczenie rynien - 65 mb, wymiana 

3 mb rynny na drugiej kondygnacji  
14) ul. Spacerowa 14 - woda z dachu zalewa komórkę lokatorską - lok. 1 – położyć 10 m² 

papy termozgrzewalnej 
15) ul. Świętojańska 78 – uszczelnienie rynien – 25 mb 
16) ul. Świętojańska 5-7 Barak -  oczyścić rynny – 50 mb 
17) ul. Wachowiaka 31-33 - poprawić wysuniętą dachówkę, uszczelnić dach w miejscu 

przecieku – 10 m² 
18) ul. Wachowiaka 47 – wymienić/uzupełnić brakujące dachówki– 1m² 
19) ul. Waszyngtona 28-30 – oczyścić rynny – 200 mb 
20) ul. Wiśniewskiego 11/2 – uszczelnić przeciekający dach zwłaszcza nad pokojem z 

wejściem od kuchni poprzez dogrzanie papy termozgrzewalnej – 4m² 
21) ul. Zawackiego 3 - oczyścić rynny – 26 mb 
22) ul. Zielona 32 – oczyścić rynny – 230 mb (2 budynki) 

 
3. Warunki udziału jakie powinien spełniać Wykonawca: 

a) Wykonawca zobowiązuje się realizować prace na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższej 
staranności, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności oraz 
przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.  

b) Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 
w tym  ustawą Prawo Budowlane.   
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c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac. Wykonawca wykonywać będzie 
przedmiot Umowy zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami,  zasadami wiedzy technicznej i poleceniami Zarządzającego.  

d) W przypadku wystąpienia konieczności rozszerzenia prac lub wykonania prac zamiennych, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego.  W przypadku 
wykonania prac ulegających zakryciu Zamawiający dokona ich odbioru w terminie 2 dni roboczych od 
dnia ich zgłoszenia przez wykonawcę; 

e) Wykonawca jest obowiązany do usuwania na swój koszt wszelkich uszkodzeń wynikających  
z nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania poszczególnych zamówień. 

f) Wykonawca zrealizuje zamówienie przy użyciu własnego lub wynajętego sprzętu, narzędzi, 
transportu, materiałów (materiały należy stosować zgodnie z obowiązującymi normami) i własnymi 
środkami.  

g) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Powstałe zanieczyszczenia będzie usuwał niezwłocznie po ich powstaniu. 

h) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa Budowlanego 
obowiązującymi na dzień wykonywania prac. Wykonawca zapewnia, że poszczególne zamówienia w 
ramach realizacji Umowy wykonywane będą za pomocą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie, w postaci co najmniej odpowiednio : 

 dyplomu mistrza w zawodzie dekarz  wydany przez stosowną izbę rzemieślniczą, 
i) Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działanie i zaniechania osób, 

którymi posługuje się przy wykonywaniu prac. 
j) Wykonawca zobowiązany jest odgrodzić strefę  wykonywania prac przed dostępem  osób trzecich , 

poprzez odpowiednie ogrodzenie terenu i oznakowanie.  
k) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania Umowy posiadać ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł 
na wszystkie i jedno zdarzenie.  

l) Zamawiający wymaga przedłożenia w dniu zawarcia Umowy kserokopii dokumentów, o których 
mowa w ust. 11, potwierdzonych za zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału dokumentów  
w terminie 7 dni od wezwania.  

m) W okresie trwania realizacji Umowy tj. od momentu zlecenia aż do zakończenia prac, Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu w strefie wykonywania prac. Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby nie stwarzać utrudnień i przerw w korzystaniu 
z nieruchomości. Organizacja miejsca składowania materiałów oraz pomieszczenia socjalnego dla 
pracowników należy do obowiązków Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do ich wykonania od daty rozpoczęcia do daty zakończenia.  

n) W przypadku wystąpienia szkód Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną 
i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich, wykona wszystkie prace gwarantujące 
bezpieczeństwo osób trzecich i ich mienia. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
wszelkie szkody wynikłe z zaniechania i realizacji Umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego 
z Umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p.poż., BHP. 

o) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odrębnych przepisach 
obciążają Wykonawcę. 

p) W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika lub jezdni wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania prac, Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika i jezdni obciążają 
Wykonawcę. Podstawowy dojazd do budynków, obiektów małej architektury i terenów planuje się 
przez istniejące drogi dojazdowe. 

q) W czasie prowadzenia prac należy zabezpieczyć chodniki oraz ulicę przed uszkodzeniami.  
W przypadku powstania uszkodzeń Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty 
związane z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 

r) Przy wykonywaniu prac należy stosować wyroby budowlane, zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte. 
Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować wszystkim materiałom warunki przechowywania 
i składowania, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności. Odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie 
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powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu prac doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania środków transportu i sposobów magazynowania wymaganych przez 
producentów materiałów. Dodatkowe informacje zostaną zawarte w każdorazowych zamówieniach 
(zleceniach). 

s) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umową oraz za jakość wbudowanych 
materiałów i wykonanych prac, za ich zgodność z dokumentacją. Cechy materiałów i elementów 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

t) W przypadku, gdy wykonane prace lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją  
lub specyfikacją, przy jednoczesnym wpływie na niezadawalającą jakość, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

u) Wykonawca jest odpowiedzialny za ich zgodność ze specyfikacją, przepisami, normami, sztuką 
budowlaną oraz poleceniami Zamawiającego. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania terenu na którym wykonuje prace w należytym porządku.  

v) Nie przewiduje się odrębnego rozliczania prac tymczasowych i prac towarzyszących. Koszt w/w prac 
powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

w) Wykonawca zobowiązany jest do informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym 
wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązania wynikającego z Umowy w terminie 3 dni 
roboczych od zaistnienia zdarzenia. 

x) Termin wykonania prac do 10.12.2021r. 
 

Umowa zawarta na okres od dnia podpisania do 10.12.2021r. 
 
 

 
Opracował 
Łukasz Brodziński 
 Specjalista ds. Technicznych 
 


