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Lwówek Śląski, dnia 05.07.2018r. 
IN.271.1.2018.NP          
    

 
Zaproszenie do złożenia oferty 

 
na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Gmina i Miasto Lwówek 
Śląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. 

 
 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.  

 
„Budowa budynku garażowego dla OSP w m. Sobota, gmina Lwówek Śląski” 

 
Przedmiot zamówienia nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz.U.2017 poz.1579 ze zm.). 
 

 
I. Instrukcja dla Wykonawców 
 

1. Nazwa zamawiającego: 
Gmina i Miasto Lwówek Śląski, 
Aleja Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
NIP: 616-10-03-030 

2. Przedmiot  zamówienia: 
2.1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa   

budynku garażowego dla OSP w m. Sobota, gmina Lwówek Śląski”. 
Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia opisana jest w części  II zaproszenia. 

 2.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji objętej nadzorem (data podpisania 
protokołu odbioru robót budowlanych). 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcę robót budowlanych obowiązywać będzie 
następujący termin zakończenia robót budowlanych łącznie z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie bądź zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do dokonanego 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych: 15.10.2018r.  

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:  
3.1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

3.1.1. Wykonawca winien wykazać, że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane 
dysponuje: 

 co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru stosownie do przepisów 
ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i dysponującą 
aktualnymi uprawnieniami do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. 

http://www.lwowekslaski.pl/
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3.2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

3.2.1. Wykonawca winien wykazać, że: 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż  
200.000,00 zł. 

4. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty: 
4.1. Podpisane oświadczenie – wzór: załącznik nr 3. 

4.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą odpowiedzialne 
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami i oświadczeniem, iż osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór: załącznik nr 4. 

4.3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej             
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 

4.4. Potwierdzenie wpłaty wadium. 

4.5. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu uprawnień do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności 
do właściwych izb samorządu zawodowego dla inspektorów nadzoru.  

4.6.  Oświadczenie dot. RODO – wzór załącznik nr 5. 

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa) 

gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium 
Wa - waga w ocenianym kryterium 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać 
w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie 
z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 
się do 1 grosza. 

5.2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
Wykonawców w zakresie powyższego kryterium. 

5.3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną 
liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. 

5.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 
punktów. 

5.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

6. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: 
6.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 

internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, chyba że zapytanie 
wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 

7. Termin, miejsce i forma składania ofert: 
7.1. Termin złożenia oferty 13.07.2018r., godz. 11:45. 
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7.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A,                   
59 – 600 Lwówek Śląski, biuro podawcze: pokój nr 2. 

7.3. Forma składania ofert:  
7.3.1. Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 

Oferta w postępowaniu na realizację zadania pn.: 
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

budynku garażowego dla OSP. w m. Sobota, gmina Lwówek Śląski” 
Nie otwierać przed 13.07.2018 r., godz. 12:00” 

7.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora 
publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie 
składania ofert – nie będą rozpatrywane. 

7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Wydział 
Infrastruktury i Zamówień Publicznych pokój nr 205. 

9. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
10. Wadium 

10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w pieniądzu wysokości: 
1 000,00 PLN ( słownie: tysiąc złotych)  
na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić 
informację: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy zadaniu „Budowa budynku 
garażowego dla OSP w m. Sobota, gmina Lwówek Śląski”. 

10.1.1.  Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania 
ofert określonego w pkt. 7.1.  

10.1.2. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wszystkim Wykonawcom niezwłocznie 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

10.1.3. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana  jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy przez Wykonawcę. 

10.1.4. Zamawiający przewiduje zatrzymanie wadium wraz z odsetkami Wykonawcy, który 
odmówił podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

11. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru: 
11.1. Zamawiający zakończy postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli: 

11.1.1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania, 
11.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
11.1.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 
11.1.4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

12. Warunki zmiany lub unieważnienia postępowania: 
12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w każdym czasie. Informację 
o zmianie lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaże 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

13. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: 
13.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 

13.1.1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 
13.1.2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 
13.1.3. Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, 
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13.1.4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą 
omyłkę pisarską i/lub  rachunkową. 

14. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: 
14.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie 

i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści 
w informacji o wynikach postępowania. 

15. Zasady uzupełniania dokumentów: 
15.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
16. Forma składanych dokumentów: 

16.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 
17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert): 

17.1. Wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania Zamawiający: 
17.1.1. do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której 

publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu, 
17.1.2. po upływie terminu składania ofert – prześle faksem lub drogą elektroniczną. 

17.2. Informację o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Zamawiający 
przekaże drogą elektroniczną Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej, na 
której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu. 

18. Zasady zmiany lub wycofania oferty: 
18.1. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę, składając w biurze podawczym organizatora postępowania stosowne pisemne 
oświadczenie. 

19. Wybór oferty: 
19.1. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego utraci wadium a, Zamawiający będzie 
uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 

19.2. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie 
można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie 
będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.  

20. Oferty złożone po terminie: 
20.1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. 
20.2. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy. 

21. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – załącznik nr 2. 
22. Postanowienia szczególne: 

23. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 
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II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zakres przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku garażowego dla OSP w m. Sobota, gmina Lwówek Śląski”. 
Roboty budowlane, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, obejmują budowę 
jednostanowiskowego garażu na potrzeby OSP,  z pomieszczeniem gospodarczym na działce nr 255 
w m. Sobota, gmina Lwówek Śląski. Będzie to obiekt wolnostojący, parterowy, murowany z pustaków 
ceramicznych wraz z zewnętrzną termoizolacją, z dachem w konstrukcji drewnianej, dwuspadowym 
symetrycznym, krytym blachą dachówkopodobną, z bramą garażową uchylną, segmentową, 
z wejściem zewnętrznym do pomieszczenia gospodarczego. Utwardzenie terenu działki – dojazd 
do garażu z placem manewrowym – obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto 
należy wykonać ciąg pieszy, prowadzący do tylnego wejścia do budynku kultury i wejścia bocznego 
do pomieszczenia gospodarczego w garażu – również jako nawierzchnia z kostki betonowej. 
Budynek garażowy należy podłączyć do istniejącej instalacji elektroenergetycznej wewnętrzną linią 
zasilającą. Nowy obiekt należy wyposażyć w instalację c.o. – przyłączenie do istniejącego kotła 
na paliwo stałe w pomieszczeniu kotłowni w sąsiednim budynku kultury. Ponadto należy wykonać 
instalację wodno-kanalizacyjną – przyłączenie również do istniejącej instalacji wod-kan w budynku 
kultury. 
 
Roboty budowlane, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, obejmują w szczególności 
swoim zakresem m.in.: 
 

1.1. Budynek garażowy 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku garażowego: 

 szerokość    - 6,60 m; 

 długość     - 12,0 m; 

 wysokość budynku   - 4,29 m; 

 wysokość budynku do kalenicy  - 6,39 m; 

 powierzchnia zabudowy   - 79,2 m2; 

 powierzchnia wewnętrzna budynku - 58,2 m2; 

 kubatura brutto budynku   - ok. 430,0 m3. 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

 ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane na warstwie betonu podkładowego; 

 podłoga na gruncie z betonu, zbrojona włóknem stalowym; 

 ściany fundamentowe z bloczków betonowych; ściany zewnętrzne nośne z pustaków 

ceramicznych; ściany działowe z bloczków z gazobetonu; 

 dach drewniany, dwuspadowy o kącie nachylenia 30o, pokryty blachą 

dachówkopodobną; 

 sufit podwieszany z płyt GKF, na stelażu z profili metalowych; 

 brama garażowa uchylna, segmentowa, ocieplana, z okienkami i wbudowanymi 

kratkami wentylacyjnymi; 

 drzwi wewnętrzne ramowo-płycinowe, pełne, okleinowane, z wkładem z płyty wiórowej 

otworowej; drzwi zewnętrzne metalowe, z zamkiem wpuszczanym, wyposażonym we 

wkładkę bębenkową; 

 wentylacja – otwory nawiewne umieszczone w dolnej części bramy, otwory wywiewne 

umieszczone 

w bocznych ścianach garażu jako kratki stalowe ze stali nierdzewnej; 
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 instalacje wewnętrzne: elektryczna, wod-kan, c.o., odgromowa; 

 izolacje przeciwwilgociowe: fundamenty – masa bitumiczna; podłoga na gruncie – folia 

PE; ściany fundamentowe – masa bitumiczna i tłoczona folia kubełkowa; dach – folia PE 

i folia paroprzepuszczalna; 

 izolacje termiczne: ściany fundamentowe i cokoły – styropian ekstrudowany; podłoga 

na gruncie – styropian utwardzony; ściany zewnętrzne – styropian fasadowy; dach – 

wełna mineralna; 

 tynki akrylowe cienkowarstwowe na ścianach zewnętrznych i ościeżach; tynki 

mozaikowe na cokołach; 

 obróbki blacharskie – pas podrynnowy, pas nadrynnowy, rynny i rury spustowe – 

z blachy stalowej powlekanej; 

 zagruntowane ściany wewnątrz budynku pokryte farbami lateksowymi; zagruntowane 

sufity pokryte farbami emulsyjnymi akrylowymi. 

 

1.2. Instalacje elektryczne w budynku garażowym 

1.2.1. Instalacja zasilająca budynek garażowy 

Należy wykonać instalację zasilającą budynek garażowy z istniejącej rozdzielnicy  

budynku kultury. Zasilanie nowej rozdzielnicy garażu R-G wykonać kablem typu 

YKYżo 5x10mm2 układanym w rurze ochronnej. Ponadto z rozdzielnicy głównej 

budynku garażowego należy wykonać zasilanie pod planowaną w przyszłości 

rozdzielnicę zewnętrzną oraz zasilanie zewnętrznej bramy wjazdowej. 

W istniejącej rozdzielnicy w budynku kultury należy zabudować dodatkowe 

zabezpieczenie nadprądowe, które będzie miało za zadanie zabezpieczyć kabel 

zasilający rozdzielnicę garażu R-G.  

1.2.2. Rozdzielnica nN 230/400V 

W budynku garażowym należy zamontować rozdzielnicę nN 230/440 V wraz 

z wymaganym osprzętem. Rozdzielnicę należy wykonać w obudowach 

wyposażonych w zamykane drzwi z dostępem tylko dla osób upoważnionych. 

1.2.3. Instalacja oświetlenia 

Instalację oświetlenia należy wykonać w sposób zapewniający poziomy 

natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004 „Światło 

i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1 Miejsca pracy we wnętrzach” 

oraz wymaganiami Inwestora. Realizację wszystkich opraw oświetleniowych 

oraz sposób ich montażu należy dostosować do ewentualnych projektów 

aranżacji wnętrz. Zasilenie opraw oświetleniowych należy wykonać przewodami 

typ YDYżo 3x1,5mm2 – 750V i YDYżo 4x1,5mm2 – 750V. Osprzęt dla pomieszczeń 

suchych – zwykły, a w pomieszczeniach wilgotnych – hermetyczny 

lub kroploszczelny, montowany w puszkach podtynkowych pogłębianych. 

Łączenia przewodów i odgałęzienia – w puszkach pod wyłącznikami. 

1.2.4. Instalacja wewnętrzna zasilająca urządzenia siłowe 

W rozdzielnicy budynku garażowego R-G należy wykonać oddzielne obwody 

dla zasilania instalacji urządzeń 230/400 V zabudowanych w projektowanych 

pomieszczeniach. Instalację wykonać należy w systemie TN-S przewodami 

z wydzieloną żyłą ochronną. Przewody od rozdzielnicy do gniazd i puszek 

przyłączeniowych należy układać wtynkowo. Łączenia rozgałęźne przewodów 

zasilających gniazda 230V należy wykonać w puszkach instalacyjnych, do których 
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będą mocowane gniazdka. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt 

o stopniu IP44, do pozostałych pomieszczeń IP20. 

1.2.5. Wewnętrzne linie zasilające 

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów 

odbiorczych instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych w budynku 

garażowym przewiduje się odpowiednie trasy kablowe wykonane za pomocą: 

drabin kablowych, rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego, rur 

instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych, uchwytów kablowych 

systemowych. 

1.2.6. Instalacja uziemiająca i odgromowa 
Uziemienie odgromowe należy wykonać w postaci uziomu fundamentowego 

bednarką stalową Fe-Zn 30x4 mm. We wskazanych miejscach przy połączeniu 

przewodów odprowadzających instalacji odgromowej przewodami uziomowymi 

należy wykonać złącza probiercze w skrzynkach instalowanych w gruncie. Jako 

zwody poziome niskie na dachu wykorzystać poszycie dachowe. Zwody połączyć 

metalicznie z wszelkimi metalowymi elementami montowanymi na dachu. 

Zwody poziome na dachu połączyć z uziemieniem poprzez przewody 

odprowadzające, które należy prowadzić w warstwie ocieplenia w rurach 

ochronnych nie rozprzestrzeniających ognia lub po elewacji na uchwytach 

ściennych. Do połączeń stosować systemowe złącza odgromowe. 

 

1.3. Instalacje sanitarne w budynku garażowym 

1.3.1. Przyłącze i instalacja wodociągowa 

Budynek garażowy będzie zasilony w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej 

znajdującej się w budynku kultury, dokładnie w pomieszczeniu kotłowni. 

Przyłącze wodociągowe do budynku należy wykonać z przewodu PEHD 

o średnicy DN25 umieszczonego w rurze preizolowanej o średnicy 200 

i długości L=5,90 m. Natomiast instalację wodociągową wewnętrzną należy 

wykonać z rur typu Pex łączonych za pomocą kształtek zaciskanych bądź 

skręcanych, dopuszcza się również zastosowanie przewodów w innej 

technologii. Przed rozprowadzeniem instalacji wewnętrznej należy 

zamontować, w szafce podtynkowej, zawór odcinający DN20. 

Woda zimna będzie doprowadzona do następujących punktów czerpalnych: 

baterii umywalkowej i zaworu czerpalnego ze złączką do węża, oraz 

podgrzewacza c.w.u. 

Ciepła woda użytkowa w budynku garażowym będzie przygotowywana 

w jednopunktowym, elektrycznym, przepływowym podgrzewaczu c.w.u. o mocy 

3,5 kW. 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w posadzce, w bruzdach 

ściennych lub obudowach g-k. Bezpośrednio po zakończeniu montażu instalację 

należy poddać próbie szczelności. Po wykonaniu prób z wynikiem pozytywnym 

instalację należy zaizolować: woda zimna – izolacja  antyroszeniowa, woda 

ciepła – izolacja ciepłochronna. Następnie instalację należy poddać płukaniu, 

dezynfekcji i ponownemu płukaniu. 
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Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego 

należy wykonać za pomocą przejść systemowych p.poż., a przez pozostałe 

przegrody przejścia w tulejach ochronnych. 

1.3.2. Przyłącze i instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne będą odprowadzane grawitacyjnie z budynku garażowego 

przykanalikiem 

o średnicy φ160x4,7 wykonanym z rur PVC-U klasy S SDR34, łączonych na wcisk, 

do nowej studzienki rewizyjnej SK1 – wykonanej z tworzywa, o średnicy φ315, 

z włazem klasy B125 –  a następnie do istniejącej studzienki SKI. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku garażowego z rur PP i PVC, 

łączonych na wcisk, należy prowadzić pod posadzką w ziemi, na podsypce 

piaskowej o grubości 10 cm. Podejścia do przyborów sanitarnych – dwóch 

wpustów podłogowych i umywalki – należy wykonać w bruzdach ściennych oraz 

posadzkowych i wpiąć do instalacji za pomocą syfonów.  

Instalacja kanalizacyjna będzie wentylowana za pomocą pionu wentylacyjnego, 

wyprowadzonego ponad dach budynku i zakończonego systemową wywiewką. 

Ponadto instalację należy wyposażyć w rewizję posadzkową zakończoną 

korkiem lub pionową, w obudowie, do której należy zapewnić dostęp za pomocą 

drzwiczek rewizyjnych. 

Po zakończeniu montażu instalacji kanalizacji, przed zamurowaniem bruzd 

i przebić należy przeprowadzić próby szczelności. 

1.3.3. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja ogrzewcza 

Źródłem ciepła dla pomieszczeń budynku garażowego będzie istniejący kocioł 

na paliwo stałe, zlokalizowany w kotłowni budynku kultury. Zapotrzebowanie 

na ciepło wyniesie ok. 5 kW. Z kotłowni budynku kultury do garażu należy 

wykonać przyłącze c.o. z rur Pex o średnicy 2x25, prowadzone w rurze 

preizolowanej o średnicy 200 i długości L=5,90 m.  

Na instalacji c.o., w szafce podtynkowej w budynku garażowym, należy 

zamontować 2 zawory odcinające o średnicy DN25 każdy.  

W garażu należy wykonać wodną instalację c.o. systemu zamkniętego, 

na parametry temperaturowe czynnika grzejnego 70/55oC, wyposażoną w 

grzejniki konwekcyjne w ilości 5 szt. Przewody instalacja należy wykonać z rur 

tworzywowych Pex. Prowadzenie pionów w bruzdach ściennych. W najdalszych 

i najwyższych punktach instalacji należy zastosować odpowietrzniki 

automatyczne z zaworami odcinającymi. Na etapie wykonawstwa instalację 

należy zrównoważyć hydraulicznie.  

Bezpośrednio po zakończeniu montażu instalację należy poddać próbie 

szczelności. Po wykonaniu próby z wynikiem pozytywnym rury należy zaizolować 

izolacją ciepłochronną. Następnie instalację należy poddać płukaniu 

i przeprowadzić próbę na gorąco z dokonaniem regulacji instalacji. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego 

należy wykonać za pomocą przejść systemowych p.poż., a przez pozostałe 

przegrody przejściach w tulejach ochronnych. 
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1.4. Zagospodarowanie terenu  

Na działce nr 255 od strony zachodniej granicy działki należy wykonać dojazd do garażu 

z placem manewrowym. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, na podsypce 

piaskowo cementowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-63mm o gr. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku o gr. 15 cm, ograniczonej 

betonowymi krawężnikami ulicznymi 30x15 cm ustawianymi na ławie betonowej z oporem, 

beton B15 (C12/15). 

 Dodatkowo należy wykonać ciąg pieszy, prowadzący od tylnego wejścia do budynku kultury 

i wejścia bocznego do budynku garażu – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, 

na podsypce piaskowej (piasek średnioziarnisty) o gr. 5 cm, ograniczonej obrzeżami 

betonowymi 25x6 cm ustawianymi na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15). 

Po wykonaniu budynku garażowego i utwardzeń należy uporządkować tereny zieleni, obsiać 

je trawą. Nie przewiduje się usunięcia z działki istniejących drzew. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej zamówienia, 

która stanowi Integralną część opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Projekt budowlany; 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

oraz w decyzji pozwolenia na budowę nr 132/2018 z dnia 16.05.2018 r. 
 

1.5. Zakres obowiązków inspektora nadzoru określa wzór umowy tj. załącznik nr 2 

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dołączoną dokumentacją 
i warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości 
w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu 
oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do 
zakresu ujętego w zaproszeniu do złożenia oferty.  

 

III. Informacje uzupełniające 

1. Osoba upoważniona do kontaktu: Natalia Przystawska, email: natalia.przystawska@lwowekslaski.pl 
     Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email. 
 

UWAGA!!! 
Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie 

Wykonawców, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne 
czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – wzór oferty. 
2. Załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy. 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy. 
4. Załącznik nr 4 – wykaz osób. 
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. RODO. 
6. Załącznik nr 6 – dokumentacja projektowa. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku                     
w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiającego.  
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania. 
 
 

Z up. Burmistrza  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

/-/ Lesław Krokosz 


