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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Załącznik do wniosku – opis przedmiotu zamówienia na:  
Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 100 w Warszawie. 
 
Celem wykonania robót remontowych jest zabezpieczenie elementów budynku przed dalszą 
degradacją oraz  zapewnienie ochrony budynku przed zjawiskami atmosferycznymi. 
 

Zakres prac do wykonania i uwzględnienia w kosztorysie w szczególności obejmuje: 

1. Wykonanie zabezpieczenia miejsca ustawienia rusztowań i transportu materiałów w ramach 

robót przygotowawczych.  

2. Wykonanie wzmocnienia krokwi dachu, przybicie deski czołowej oraz uzupełnienie obróbek 

blacharskich. 

3. Remont poszycia dachowego przy użyciu papy termozgrzewalnej. 

4. Prace porządkowe.   

Szczegółowy zakres robót remontowych podany został w przedmiarze robót. 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., utrzymanie czystości i porządku na 

terenie prowadzonych robót. Wykonawca, odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom 

trzecim z tytułu prowadzenia robót. 

 

Inne warunki wykonania robót 

1. Na okres prac Inwestor nie przewiduje przekazania pomieszczeń magazynowych lub 

socjalnych. 

2. Wykonawca będzie ponosił wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy,                     

w tym  opłaty za zajęcie pasa drogowego, energię elektryczną poprzez agregat prądotwórczy, 

zużycie wody i inne media. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonawstwa i odbioru robót. 

4.  Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., utrzymanie czystości                               

i porządku na terenie prowadzonych robót.  

5. Wykonawca, odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu 

prowadzenia robót. 

6. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem robót i jego 

otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne dane do prawidłowej wyceny robót. 

7.  Wszystkie materiały muszą posiadać niezbędne aprobaty i atesty. 



8.  Cena oferty musi obejmować całość robót (brutto). 

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  z dokumentacją 

kosztorysową, docelowo będą rozliczone kosztorysem powykonawczym. Każda zmiana pozycji 

kosztorysowej przed jej dokonaniem musi zostać zaakceptowana przez Inspektorów Nadzoru 

Zamawiającego. 

10. Prace wykonywane będą w użytkowanym budynku mieszkalnym, i mają być wykonywane                               

z założeniem minimalizacji utrudnień dla mieszkańców.  

11. Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych                              

w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, odpowiednie, służby 

oraz właścicieli instalacji zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Ciągi komunikacyjne 

nie będące w zakresie remontu, powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie 

wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować 

materiałów ani sprzętu. 

12. Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników będących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót. W przypadku 

zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do miejsc 

ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym                               

czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

Ostateczne wymiary zweryfikować w naturze. 

Uwaga: 
na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca: 

 wykaże, że dysponuje jedną osobą, która będzie posiadała uprawnienia budowlane 
wykonawcze lub wykonawczo-projektowe w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń. 

Wykonawca do oferty załączy kserokopię stosownych uprawnień wraz z zaświadczeniem                                           

o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów.   

Kryterium wyboru wykonawcy jest 100% ceny.   

 

 


