
 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w 

Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej” w zakresie określonym w 
dokumentacji projektowej oraz SIWZ.  
 

  
Charakterystyka obiektu 
 

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski 

Powierzchnia zabudowy całego budynku  – 734,20 m2 

Powierzchnia użytkowa w zakresie przebudowywanego parteru  – 323,53 m2 

Kubatura całkowita budynku –   6 740,00 m3 

 
Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie 
Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej” wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

przebudowywanej części zgodnie z dokumentacją projektową oraz SIWZ,  w zakresie 

umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Zakres i rodzaj robót obejmuje : 

1) Wykonywanie przebudowy parteru budynku pod warsztaty Terapii Zajęciowej 

zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą zarówno w części opisowej jak  

i rysunkowej 

2) Budowa schodów zewnętrznych wraz z platformą schodową dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą zarówno w 

części opisowej jak i rysunkowej. 

3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przebudowywanej części pod 

Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 

Szczegółowy zakres prac ujęty jest w dokumentacji budowlano – wykonawczej pn. ”Zmiana 
sposobu użytkowania części parteru wraz z jego przebudową budynku Domu Dziecka              
w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty Terapii Zajęciowej i budowę schodów 
zewnętrznych”, wykonanej przez PROJEKTER Pracownia Projektowa Łukasz Michalak,                         

ul. Słowackiego 7, 64-000 Kościan, stanowiącej załącznik do  SIWZ, w tym: 
− projekt budowlano-wykonawczy (branża architektoniczno – budowlana, branża 

elektryczna, branża sanitarna), 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

− informacja dotycząca BIOZ. 

 

Powiat Opolski w dniu 18.12.2019 r. otrzymał pozwolenie budowlane                                                   

nr BOŚ.6740.1568.2019.JK  

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

Prawem budowlanym. 

 

 

 
 
 
 



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 ewentualne formalności oraz koszty 
związane z zajęciem pasa 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 Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz 

podopiecznych.  

 

2. W wypadku konieczności zajęcia chodnika lub pasa drogowego Wykonawca 

zobowiązany jest załatwi wszelkie formalności oraz  poniesie opłaty z tym związane. 

 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas robót podwórze stanowiące jego własność. 
 

4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w  innych godzinach w dni robocze niż 
normalny ośmiogodzinny czas pracy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

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.  Dokumentację niezbędną do odebrania platformy schodowej przez Urząd Dozoru 

Technicznego, wszelkie pomiary, próbne obciążenia i inne roboty związane z odbiorem 

wykonuje Wykonawca na własny koszt. 

 



12. W każdym przypadku określenia w dokumentacji 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. 

 

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

placu budowy, odbiór ostateczny prac 31.08.2020 r. (do tego dnia należy uzyskać decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie dla przebudowywanej części pod Warsztaty Terapii 

Zajęciowej). 
 

14. Nie dopuszcza się możliwości pozostawienia do dnia następnego, od momentu zdemontowania 

stolarki zewnętrznej bez zamocowania nowej stolarki okiennej, bądź innej formy zabezpieczenia 

otworu/ów.  

 

15. Rękojmia za wady fizyczne równa okresowi gwarancji lub 5 lat w przypadku gdy gwarancja 

będzie niższa niż 5 lat. 

 

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

w przypadku powstałych zniszczeń na klatkach schodowych oraz korytarzach, jak również na 

zewnątrz budynku zobowiązany jest do ich usunięcia.  

 

17. 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. 

 

18. Wykonanie przez Wykonawcę prób technicznych i uruchomienie platformy schodowej 

zewnętrznej oraz wykonanie wszystkich czynności aż do uzyskania decyzji zezwalającej 

na eksploatację platformy schodowej zewnętrznej z Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

19. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji platformy schodowej zewnętrznej 

dla Urzędu Dozoru Technicznego oraz Zamawiającego w tym w szczególności 

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploatacji i resursu.  

 

20. Przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie funkcjonowania 

komunikacji awaryjnej i postępowania w zakresie uwalniania osób uwięzionych w 

platformie schodowej zewnętrznej, 

 

21. Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie dla przebudowywanej części pod Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 

22. Zamawiający zastrzega również, iż realizacja przedmiotu zamówienia dotycząca 

przebudowy parteru budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim pod Warsztaty 

Terapii Zajęciowej - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy wymaga zatrudnienia wszystkich osób je 

podejmujących na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy także 

podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowę na realizację ww. zadań. 
Szczegółowe zapisy stanowi umowa w § 6. 

 

23. 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. Przedstawiciela Wykonawcy pełniącego 
funkcję Kierownika budowy akceptuje Zamawiający. 

 
24. Z zakresu prac wyłączony jest montaż ściany mobilnej dzielącej pomieszczenie 1/20. 

 

Wszelkie koszty wynikające z powyższego zakresu, dokumentacji budowlano – 
wykonawczej, umowy oraz innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do SIWZ należy 
wkalkulować w cenę oferty. 


