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    Warszawa, dn. 11.08.2021 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

na: „Remont dachu budynku garażowego przy ul. Duchnickiej 3 w 

Warszawie” 

Wartość zamówienia nie przekraczająca kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej jako ustawa PZP. 

I. Zamawiający 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej 

ul. Duchnicka 3 

01-796 Warszawa 

NIP: 5252838745 

REGON: 387136113 

Tel.: 022 560 26 00 

e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl 

       

II. Zasady ogólne 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie 

elektronicznej. 

2.   Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

3.   Postępowanie jest jawne. 

4.   Postępowanie nie jest podzielone na części. 

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa     

w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane. 

7. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia 

do składania ofert. 
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8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały 

wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego 

producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego 

producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i 

jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w 

takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem 

towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących 

do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie 

gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których 

parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) 

od tych podanych w przedmiocie zamówienia. Oferent, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 

Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń 

określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

i inne podobne roboty specjalistyczne. 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i branżowe polegające na wymia-

nie poszycia dachowego na budynku garażowym. Zakres czynności stanowiących 

przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) Wymianę poszycia dachowego na budynku garażowym wraz z obróbkami 

blacharskimi 

b) Usunięcie i utylizacja materiałów z robót montażowych poza teren budowy. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
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Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych określa 

wytyczne realizacyjne zadania budowlanego. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 Zamawiający - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki 

Precyzyjnej. 

 Wykonawca - podmiot realizujący roboty zlecone przez Zamawiającego 

na warunkach określonych w Umowie. 

 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji Robót Budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 

 Roboty - zarówno roboty budowlane, roboty uzupełniające jak i roboty 

poprawkowe, stosownie do okoliczności. 

 Roboty budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w 

celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, materiałów, sprzętu i 

urządzeń. 

 Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, 

wraz z  przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z 

urządzeniami  

do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji 

robót budowlanych. 

 Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z dokumentacją ofertową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

 Przedmiar robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, 

jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej 

pozycji. 
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 Termin wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie 

całości robót budowlanych, liczony od dnia protokolarnego przekazania 

terenu budowy do dnia zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 Data rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca 

powinien rozpocząć roboty budowlane, tj. realizację przedmiotu umowy. 

 Data zakończenia - termin określony w Umowie, w którym Wykonawca ma 

zakończyć całość robót budowlanych, tj. wykonać przedmiot umowy. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja i świadectwa 

potwierdzające właściwe wykonanie robót budowlanych. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - oznacza 

dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 

sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych. 

 Odbiór - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy 

jak i odbiór pogwarancyjny, zgodnie z umową. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na 

ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 

ulegaj zakryciu. 

 Odbiór gwarancyjny - przegląd gwarancyjny/odbiór polegający na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości 

wykonanych robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w 

określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych. 

4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

a) Zamawiający w uzgodnionym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji robót dokumentami.  

b) Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska i 

warunkami bezpieczeństwa pracy i wymogami ppoż. 

c) Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, w tym prawem bu-

dowlanym i obowiązującymi normami. 
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d) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest  

do zweryfikowania wielkości obmiarów w terenie. 

e) Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez jego 

działania lub osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu robót, szkody, 

w tym uszkodzenia instalacji i urządzeń. 

f) Osoby wykonujące poszczególne prace/roboty zobowiązani są posiadać 

odpowiednie do wykonywanej pracy kwalifikacje. 

g)  Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

 Zapisami Specyfikacji Technicznej. 

 Obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz 779, ze 

zm.). 

 Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  

 Normą obronną NO-04-A009 z 2017 r. 

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek garażowy, parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Fundamenty 

żelbetowe. Dach płaski pokryty płytami azbestowymi - eternitem.  

 

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zakres specyfikacji dotyczy następujących robót budowlanych: 

Kubatura 302,00 [m3] 

Powierzchnia użytkowa 120,00 [m2] 

Powierzchnia dachu 150,66 [m2] 

Konstrukcja Murowana 

Ilość kondygnacji 1 
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1. Roboty dekarskie. 

7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

7.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych – remont budynku garażowego 

należy: 

 Teren oddzielić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

 W przypadku konieczności należy wykonać odcięcia lub demontaż 

istniejącego wyposażenia i instalacji zasilających, instalacji elektrycznych. 

7.2. ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE 

7.2.1. Pokrycie dachowe 

Dla garażu do pokrycia dachu zastosować blachę trapezową o profilu np. t24 

przykładowego producenta Blachy Pruszyński. Stosować systemowe łączniki 

oraz mocowania, kolor poszycia oraz obróbek blacharskich będzie do 

ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji. 

Podkonstrukcja drewniana z drewna impregnowanego o przekroju 5x10 cm, 

elementy nośne na konstrukcji istniejącej stalowej. Pas podrynnowy wykonać 

z drewna o grubosci 32 mm. 

Materiały: 

 stosować blachę trapezową grubość 0,50 mm profil t24, obróbki 

blacharskie wykonać z blachy o grubości 0,50 mm, kolor blachy będzie do 

uzgodnienia z Zamawiającym.  

8. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE 

8.1. Zabezpieczenie placu budowy 

Roboty budowlane powinny być wykonywane w obszarze terenu budowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, zainstalować i utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające na terenie budowy oraz ma 

obowiązek stosować środki niezbędne do ochrony robót (oświetlenie, sygnały 

i znaki ostrzegawcze, daszki zabezpieczające). Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w 

cenę oferty. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Teren budowy na czas przerw w prowadzeniu robót budowlanych oraz w nocy 

powinien być zabezpieczony tymczasowym ogrodzeniem zabezpieczającym 
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przed dostaniem się na teren budowy osób nieupoważnionych. Ogrodzenie 

tymczasowe należy uwzględnić w wycenie robót budowlanych. 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji robót 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze ska-

żenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu dzia-

łania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 

na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyła-

mi i gazami oraz możliwością powstania pożaru. Wykonawca zobowiązuje się 

prowadzić gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji umowy 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca uprzątnie z 

terenu budowy materiały po demontażu i rozbiórce. Wykonawca przedstawi Za-

mawiającemu dokumenty stwierdzające składowanie materiałów szkodliwych 

zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (karty odpadów). Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt i ryzyko wywieźć poza teren budowy wszelkie od-

pady (gruz, drewno, itp.) i wszystkie odpady niezbędne do utylizacji. 

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dot. ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo przez 

personel Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

przepisów ppoż. w związku z umiejscowieniem budynku garażowego w 

sąsiedztwie innych budynków należących do Łukasiewicz – Instytutu 

Mechaniki Precyzyjnej.  

11. WYMAGANIA Z ZAKRESU BHP 

Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

pracowników/osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu robót oraz za 



Znak sprawy:SZ.26.9.2021/ZO 

 

Strona 8 z 16 
 

skutki zdarzeń powstałych w związku z realizacją umowy w stosunku do 

Zamawiającego i osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania 

szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub 

odpadów oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca 

prowadzenia robót przed dostępem osób nieupoważnionych. 

12. GOSPODARKA MATERIAŁAMI Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

Materiały z demontażu w dobrym stanie technicznym i nadające się do dalszego 

wykorzystania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Wykonawca przekaże do 

miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. Materiały z demontażu zakwalifi-

kowane jako złom stalowy, złom kolorowy, traktowane są jako odpad i przeka-

zywane będą do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. Materiały z de-

montażu nienadające się do dalszego wykorzystania, głównie gruz budowlany, 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć z terenu budowy. Materiały zakwalifikowa-

ne jako odpad niebezpieczny Wykonawca zobowiązany jest usunąć poza teren 

budowy a następnie przedstawić kartę odpadów niebezpiecznych. Odpady nie-

bezpieczne i inne niż niebezpieczne Wykonawca transportuje do najbliższego 

zakładu utylizacji jednak nie dalej niż 20 km na własny koszt i ryzyko.  

13. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, elementów budowlanych i za urzą-

dzenia, takie jak kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez-

pieczenie przed uszkodzeniem instalacji, elementów budowlanych  i urządzeń w 

czasie wykonywania robót. Zamawiający dopuszcza tymczasowy demontaż in-

stalacji i urządzeń w ramach działań zastępczych. Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na 

terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie uszkodzenia instalacji lub urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiado-

mi przedstawiciela Zamawiającego i odpowiednie podmioty oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez jego 

działania lub osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu robót, uszkodzenia, 

w tym instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dot. realizacji robót. 

14. MATERIAŁY 

14.1. Źródła uzyskania Materiałów 
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Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały zastosowane  

do wykonania robót są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz 

rynek krajowy, posiadają wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje 

i spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót zgodnie z 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1213). 

14.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-

czone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpo-

wiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do wykonania robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jed-

noznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na śro-

dowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uży-

te pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Je-

żeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający zobowiązany jest 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

14.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby tymczasowo składowane ma-

teriały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpie-

czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

14.4. Materiały niespełniające wymogów 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów  

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

których zastosowane zostaną niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wyko-
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nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i brakiem za-

płaty z tego tytułu.  

14.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wymagane parametry techniczne materiałów określa załączony do zamówienia 

przedmiar po uzyskaniu akceptacji przez inspektora nadzoru oraz Zamawiające-

go. 

15. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji dot. robót oraz zgodnie ze 

wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. 

Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez 

wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi 

BHP i Prawa Ruchu Drogowego oraz UDT. Jeśli nastąpi konieczność używania 

sprzętu wymagającego dokumentów o dopuszczeniu do użytkowania zgodnie 

z przepisami, kopie dokumentów potwierdzających takie dopuszczenie należy 

przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy 

mogą być niedopuszczone do realizacji robót. 

16. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które pozostają bez wpływu na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

inspektora nadzoru. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji dot. 

robót i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na terenie budowy i w jego 

sąsiedztwie, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

usuwać na bieżąco, na własny koszt i ryzyko, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane przez pojazdy, którymi się posługuje na drogach na terenie 

budowy i w jego sąsiedztwie oraz dojazdach do terenu budowy. 

17. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest takie kierowane ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane materiały posiadają dokumenty 

dopuszczenia do obrotu, a jeśli zastosowany sprzęt/urządzenia będą 

wymagały legalizacji, również dokumenty dopuszczające do użytku. 

Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apro-

bat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Kontrola robót 

będzie realizowana przez Zamawiającego przez stały nadzór na terenie 

budowy. Nadzór budowlany będzie realizował inspektor nadzoru wyznaczony 

przez Zamawiającego. Potwierdzenie wykonanych prac budowlanych będzie 

realizowane przez protokoły odbioru, w tym robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz przez notatki służbowe potwierdzające zakres i technologię 

wykonanych robót. 

18. DOKUMENTACJA ROBÓT 

Dokumenty potwierdzające realizację robót budowlanych stanowią: 

 protokół wprowadzenia na budowę / przekazanie terenu budowy; 

 protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 protokół końcowego odbioru robót; 

 protokół odbioru gwarancyjnego; 

 notatki służbowe potwierdzające zakres i technologię robót budowlanych; 
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 notatki z narad i ustaleń; 

 protokół przyjęcia materiałów (złom oraz materiały sklasyfikowane do po-

nownego wykorzystania); 

 umowa. 

19. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót stanowi element pomocniczy.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiorowi końcowemu; 

 odbiorowi gwarancyjnemu; 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie przeprowadzony  

w okresie, który umożliwi ewentualne poprawki i usunięcie nieprawidłowo-

ści; 

Odbiór końcowy robót:    

 odbiór końcowy polega na końcowej ocenie wykonania jakości robót, w 

tym zgodności z umową; 

 zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego będzie zgłaszana 

przez Wykonawcę drogą elektroniczną, zgodnie z Umową; 

 odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 

przy udziale Wykonawcy; 

 komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

oceny wizualnej oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, 

badań zgodności jeśli zajdzie konieczność ich przeprowadzenia; 

 w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad lub usterek wykona-

nych robót, Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w umo-

wie; 

 z czynności końcowego odbioru, sporządza się protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione 

wady lub usterki, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunię-

cie 

 najpóźniej w dniu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest prze-

kazać Zamawiającemu wszelkie wymagane przez obowiązujące przepisy 

dokumenty, w tym całość dokumentacji powykonawczej oraz kompletną 
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dokumentację dotyczącą instalacji, materiałów zastosowanych w celu wy-

konania przedmiotu Umowy, w tym wymagane prawem normy, atesty i 

certyfikaty, instrukcje obsługi, konserwacji i karty gwarancyjne. W przy-

padku niezłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający – aż do momentu dostar-

czenia mu przez Wykonawcę kompletu ww. dokumentów – jest uprawnio-

ny do odmowy przystąpienia do czynności odbioru końcowego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, co nie będzie stanowiło zwłoki wierzycie-

la.  

 Ponadto Wykonawca dostarcza Zamawiającemu: 

 protokoły z odbioru robót zanikających; 

 protokoły z  pomiarów kontrolnych; 

 protokoły z  badań uzupełniających; 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych mate-

riałów; 

 protokoły przekazania materiałów z rozbiórki; 

Odbiór gwarancyjny: 

 odbiór gwarancyjny robót odbywa się w okresie udzielonej gwarancji, 

zgodnie z umową; 

 odbiór gwarancyjny jest realizowany przez protokół odbioru ostatecznego 

robót.  

20. UWAGI KOŃCOWE 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 

takie jak przedmiar robót przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stano-

wią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumen-

tacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w opisie 

przedmiotu Umowy, a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić 

inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Umową i specyfikacją 

techniczną. Dane określone w Umowie i w specyfikacji technicznej będą uważa-

ne za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
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nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Umową, przedmiarem robót, 

specyfikacji technicznej i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 

związku ze specyfiką terenu, w którym prowadzone będą roboty budowlane, 

Zamawiający rekomenduje dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy w celu 

zapoznania się ze stanem faktycznym inwestycji. Koszty związane z przeprowa-

dzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawcy mogą dokonać wizji lo-

kalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego codziennie w 

godz. 8.00 -14.00 od poniedziałku do piątku. Termin wizji należy uzgodnić 

wcześniej telefonicznie pod numerem 668 437 263. 

Zamawiający korzysta z zewnętrznego dofinansowania celem sfinansowania 

usunięcia z budynku garażowego poszycia obecnego oraz jego utylizacji (płyty 

azbestowe). Podmiot do wykonania usługi polegającej na utylizacji płyt azbe-

stowych został wybrany przez Zamawiającego, rozpoczęcie prac demontażu sta-

rego poszycia przez ww. podmiot jest możliwe w terminie 3 tygodni od zgłosze-

nia gotowości demontażu poszycia z płyt azbestowych przez Zamawiającego. 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy ustalony z podmiotem demontującym płyty 

azbestowe termin demontażu poszycia oraz tryb wykonania nowego poszycia. W 

razie braku możliwości wykonania nowego pokrycia dachowego przez Wykonaw-

cę po zdemontowaniu płyt azbestowych, Wykonawca w terminie przedstawio-

nym przez Zamawiającego zabezpieczy dach nad garażem na własny koszt do 

momentu wykonania docelowego poszycia z blachy trapezowej.  

IV. Osoby do kontaktu: 

 - w zakresie formalnym i przedmiocie zamówienia: 

mgr. Katarzyna Chojecka 

e-mail: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl 

V. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – do 2 (dwóch) miesięcy licząc od dnia 

protokolarnego przekazania terenu inwestycji. 

VI. Kryteria oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej 

ceny. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

mailto:katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
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3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

4. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zastosuje zaokrąglenie do 

dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 

w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli 

trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie 

ulega zmianie. 

 

VII. Termin oraz sposób składania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 

zaproszenia do składania ofert w terminie do 19.08.2021 r. do godz. 10.00 

drogą e-mail na adres: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl. 

3. Oferta może być złożona na innym formularzu odpowiadającym w swojej 

treści wzorowi Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do 

zaproszenia do składania oferty.              

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy.  

6. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie. 

VIII. Termin związania ofertą 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu             

składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30             

dni. 

IX. Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu do składania ofert.  

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie:   

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek;  

- inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią Zaproszenia 

do składania ofert, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty - 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:  

- jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert, 

- oferta zostanie złożona na formularzu nie odpowiadającym w swojej treści 

wzorowi formularza stanowiącemu załącznik nr 2 do zaproszenia do składania 

ofert, 

- jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny złożonych ofert. 

6. Na podstawie badania i oceny ofert Zamawiający dokonuje wyboru                 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnia postępowanie.   

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że          

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający 

przeprowadza negocjacje. Negocjacjom podlega wyłącznie cena. Cena 

zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być wyższa 

niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.  

8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców zamieszczając informacje na stronie 

internetowej http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-130-000-zl/ 

o wyborze najkorzystniejszej oferty podając: 

- nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, 

- nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

- cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu, 

- wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem. 

 

X. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na każdym 

jego etapie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.   

 

 

Załączniki do zaproszenia do składania ofert: 

Załącznik nr 1 – projekt umowy 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – przedmiar robót  

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna zgodna z RODO 
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