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        Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa w zakresie przeglądów budowlanych 

budynków należących do Centrum Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w 

Warszawie ul. Duchnicka 3 (dalej Ł-IMP) oraz wsparcie techniczne w zakresie budowlanym.  

Usługa kompleksowa obejmuje usługi podstawowe - obligatoryjne oraz usługi opcjonalne.  

Szczegółowe informacje dotyczące budynków oraz zakresu usług w odniesieniu do każdego 

z nich zawarte są w załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.  

1. Usługi podstawowe 

1.1 Roczny przegląd budowlany zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 lit a, b i c Prawa Budowlanego. 

1.2 5-letni przegląd budowlany zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 Prawa Budowlanego, w tym 

zakres z przeglądu rocznego. 

1.3 Bieżąca comiesięczna konsultacja techniczna dla nieruchomości. 

2. Usługi opcjonalne  

2.1 Opiniowanie/uzgadnianie projektów przedstawionych przez Najemców, analiza 

dokumentacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, z uwzględnieniem technicznych możliwości realizacji projektu 

oraz zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

2.2 Opiniowanie/uzgadnianie projektów przedstawionych przez Najemców, analiza 

dokumentacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, z uwzględnieniem technicznych możliwości realizacji 

projektu oraz zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

2.3 Opiniowanie/uzgadnianie projektów przedstawionych przez Najemców, analiza 

dokumentacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem technicznych 

możliwości realizacji projektu oraz zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego. 

2.4 Nadzór nad prowadzonymi robotami, (wszystkie branże w zależności od potrzeb), a 

także objęcie funkcji inspektora nadzoru - w razie konieczności wynikającej z ustawowego 

obowiązku. 

2.5 Protokolarny odbiór robót (wszystkie branże w zależności od potrzeb) wraz z 

weryfikacją dokumentacji powykonawczej. 

2.6 Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia, dla robót realizowanych przez Ł-IMP , na 

potrzeby procedury zakupowej i wyboru wykonawcy robót. 

2.7 Kosztorys robót budowlanych dla robót o wartości netto do 10 tys. zł. 

2.8 Kosztorys  robót budowlanych dla robót o wartości netto powyżej 10 tys. zł. 

2.10 Pisemna opinia techniczna (wszystkie branże w zależności od potrzeb) sporządzana 

w przypadku usterek, uszkodzeń bądź innych zdarzeń wymagających oceny stanu 

nieruchomości. Opinia techniczna powinna zawierać: 

Określenie celu i zakresu opracowania; 

Podstawy formalne; 

Listę, albo kopie udostępnionych dokumentów; 

Opis i charakterystykę przedmiotu opracowania; 
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Zalecenia dot. przedmiotu opracowania; 

Wnioski końcowe. 

2.11 Pisemna ekspertyza techniczna (wszystkie branże w zależności od potrzeb) 

sporządzana w przypadku usterek, uszkodzeń bądź innych zdarzeń wymagających oceny 

stanu nieruchomości oraz przyczyn pogorszenia stanu technicznego. Ekspertyza techniczna 

powinna zawierać: 

Określenie celu i zakresu opracowania; 

Podstawy formalne; 

Zestawienie materiałów będących podstawą opracowania;  

Opis stanu technicznego przedmiotu opracowania; 

Analiza techniczna występujących zjawisk i ich przyczyn; 

Wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń;  

Wnioski i zalecenia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów koniecznych badań laboratoryjnych. 

Dodatkowe koszty będą rozliczane odrębnie na zasadzie refakturowania. 

 

Ze względu na charakter świadczonych usług niezbędna jest wizja lokalna. 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest pani Hanna Kozłowska tel. 

kom: 609 406 069, email: hanna.kozlowska@imp.lukasiewicz.gov.pl 
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