
 

 

Załącznik nr 8  

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku Starostwa 
Powiatowego w Opolu przy ul. Ks. Opolskich 27 w zakresie określonym w dokumentacji 
projektowej oraz SIWZ. Remont dachu realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego 
p.t. "Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej 
wraz z oświetleniem”. 
 

 
Charakterystyka obiektu  
 

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu dz. nr 2/16. Budynek 

murowany w technologii tradycyjnej, trzykondygnacyjnej (piwnica+parter+2piętra+poddasze 

użytkowe). Budynek jest ocieplony styropianem gr. około 10 cm, ze stropami gęsto żebrowymi. 

Istniejący dach wielospadowy posiada spodki o kącie 3o do 25o, jest pokryty blachą na rąbek 

stojący oraz papą termozgrzewalną. 

    

 - Powierzchnia zabudowy – 436,35 m2 

 - Powierzchnia działki – 1586,00 m2 

- Kubatura całkowita budynku – 6545,00 m3 

 - Liczba kondygnacji: piwnica + parter + 2 piętra + poddasze użytkowe 

 

 Opis przedmiotu zamówienia 
 

 Wykonywanie remontu dachu budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt 

Opolskich 27 polegać będzie na wykonaniu części zadania ujętego w dokumentacji projektowej 

w zakresie: 

 

1) wymiany pokrycia dachowego (prace dekarskie) wraz z jego ociepleniem wg projektu, 

2) remontu kominów na dachu i poddasza 

3) remontu instalacji odgromowej z uwzględnieniem włączenia planowanych paneli 

fotowoltaicznych oraz urządzeń klimatyzacji 

4) remontu obróbek blacharskich i wymiana rynien, 

5) prac ciesielskich, 

6) robót wykończeniowych dla ww. zakresu. 

 

Zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej pn.: „Remont dachu budynku                     
przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej”, wykonanej przez PROJEKTER 

Pracownia projektowa Łukasz Michalak, ul. Sieradzka 3/703, 45-304 Opole, stanowiącej 

załącznik do  SIWZ, w tym: 

a) projekt budowlano – wykonawczy branża architektoniczno – budowlana                    

wraz z charakterystyką energetyczną budynku – „Remont dachu budynku                
przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej”, 

b) projekt budowlano – wykonawczy branża elektryczna – „Remont dachu budynku 
przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej”, 

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża 

architektoniczno – budowlana – „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 
27 w Opolu oraz klatki schodowej”, 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża 



elektryczna – „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu             
oraz klatki schodowej”, 

e) projekt inwentaryzacji branża architektoniczno – budowlana – „Remont dachu 
budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej”, 

 

Powiat Opolski w dniu 25.08.2016 r. złożył do Urzędu Miasta Opola zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla robót 

budowlanych pn. „Remont dachu budynku przy ul. Ks. Opolskich 27 w Opolu oraz klatki 
schodowej” wraz z załączonym do zgłoszenia projektem budowlano - wykonawczym. 

Prace należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją jak również zgodnie z obowiązującym 

Prawem budowlanym. 

Zakres robót obejmujący remont dachu stanowi całość robót wynikających z dokumentacji 

projektowej z wyłączeniem robót dotyczących: 

a) wymiany oświetlenia na klatkach schodowych (w tym ukrycie podtynkowe instalacji 

elektrycznej znajdującej się na klatce schodowej, korytarzach), 

b) naprawa uszkodzeń klatki schodowej wraz z korytarzami (podłogi), 

c) malowanie klatek schodowych oraz korytarzy, 

d) wymiana drzwi – wejście do piwnicy, 

e) roboty wykończeniowe związane z remontem klatki schodowej. 

 

 

 

Warunki wykonania zamówienia 
     

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji 
lokalnej oraz zapoznać się z dokumentacją projektową i SIWZ dla uzyskania niezbędnych 
informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności niż 
opisane w dokumentacji i SIWZ, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
Zamawiający przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji projektowej. 
 

Zgodnie z warunkami przetargu i umową formalności ewentualne formalności oraz 
koszty związane z zajęciem chodnika i ewentualnie pasa drogowego obciążają Wykonawcę. 
 

 

Informacje dodatkowe, warunki szczegółowe oraz zmiany wskazane przez 
Zamawiającego: 

 

 

1. Wszystkie prace prowadzone będą w użytkowanym obiekcie. Wykonawca musi 

uwzględniać funkcjonowanie pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 

Powiatu Opolskiego. 

 

2. W wypadku potrzeby zajęcia chodnika lub pasa drogowego Wykonawca załatwi wszelkie           

formalności oraz  poniesie opłaty z tym związane. 

 

3. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy na czas robót podwórze stanowiące jego 

własność. 

 

4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w innych godzinach w dni robocze, niż czas 

pracy urzędu, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy uwzględnić fakt sąsiadowania 

 z budynkami mieszkalnymi.  

 



5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów. 

 

6. Wyszczególnienie zadań na fakturach będzie dokonywane w uzgodnieniu                                   

z Zamawiającym. 

 

7. Przedstawiciela Wykonawcy pełniącego funkcję Kierownika budowy akceptuje 

Zamawiający. 

 

8. Dla wszystkich materiałów, środków i urządzeń, które wymagają atestów, certyfikatów 

lub  dokumentów dopuszczających, przekazanie dokumentów musi nastąpić przed 

odbiorem końcowym. 

 

9. Elementy i urządzenia p.-poż., jeśli wymagają tego przepisy muszą posiadać trwałe 

oznakowanie. 

 

10. Wszystkie niezbędne pomiary i badania oraz ekspertyzy, w tym m.in. pomiary 

elektryczne oraz  inne wynikające z wykonanego zakresu robót wykonuje Wykonawca  

na swój koszt i przedstawia w niezbędnym czasie. 

 

11. W każdym przypadku określenia w dokumentacji projektowej dotyczące materiałów, 

urządzeń czy innych produktów poprzez wskazanie producenta, należy przyjąć, że 

Zamawiający dopuszcza stosowanie innych produktów o tych samych lub lepszych 

właściwościach, parametrach i wartościach użytkowych. W wypadku większej ilości 

zaprojektowanych jednakowych produktów, zastosowane zamiennie produkty też 

powinny być jednakowe. 

 

12. Rozpoczęcie robót budowlano w obiekcie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia przekazania 

placu budowy, zakończenie prac 15.09.2017 r. 

 

13. Nie dopuszcza się pozostawienia do dnia następnego bez zabezpieczenia, od momentu 

zdemontowania pokrycia dachowego do momentu zamocowania nowego pokrycia dachowego 

bądź innej formy zabezpieczenia, powstałego otworu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek 

prawidłowego zabezpieczenia powstałego otworu,  tak aby niemożliwym było wejście osób 

trzecich do budynku po godzinach pracy urzędu w okresie związanym z realizacją prac. 

 

14. Uzysk wynikający ze sprzedaży blachy z demontowanego pokrycia dachu Wykonawca powinien 

uwzględnić w oferowanej cenie. 

 

15. W przypadku nowych materiałów użytych do pokrycia dachu tj. panel dachowy na 
rąbek z ukrytym mocowaniem, rodzaj materiału: tytan – cynk minimalny okres 
gwarancji producenta ma wynieść 20 lat, papy termozgrzewalnej minimalny okres 
gwarancji producenta  ma wynieść 10 lat. 
Potwierdzenie tego faktu ma być uwzględnione w karcie gwarancyjnej                        
oraz w dokumentacji powykonawczej zgodnie z zapisami umowy. 
 

16. Rękojmia za wady każdego z elementów przedmiotu zamówienia równa się 5 lat licząc od dnia 

odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń. 

 

17. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania prac, 

w przypadku powstałych zniszczeń na klatkach schodowych oraz korytarzach zobowiązany jest 

do ich usunięcia.  

 



18. Zamawiający nie przewiduje dołączania przedmiaru robót. Wykonawca powinien złożyć 

ofertę skalkulowaną na podstawie załączonej dokumentacji projektowej                                     

z uwzględnieniem zakresu określonego w SIWZ i ewentualnie wizji lokalnej w obiekcie. 

 

19. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

- wykonywanie prac związanych z remontem dachu budynku Starostwa Powiatowego                 

w Opolu przy ul. Ks. Opolskich 27, w tym remontem instalacji odgromowej - jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy. 

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowę 

na realizację ww. zadań. Szczegółowe zapisy stanowi § 6 umowy. 
 

20. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest wskazać kierownika budowy 

posiadającego niezbędne uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi                               

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  oraz kierownika robót posiadającego 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                         

w zakresie  instalacji elektrycznych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poświadczonych kserokopii uprawnień wraz z kserokopią potwierdzoną za zgodność                  

z oryginałem aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby inżynierów 

budownictwa. 
 

 


