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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: „Budowa świetlicy w miejscowości 
Przebędowo - etap I”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 
budowie świetlicy w Przebędowie - etap I, położonej na terenie działki nr 91/28, 
Przebędowo, gmina Murowana Goślina, w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa 
świetlicy w Przebędowie”. 

3. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

4. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), przedmiot umowy opisany 
wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje budowę I etapu budynku świetlicy 
w miejscowości Przebędowo, w stanie surowym zamkniętym, w szczególności wg robót: 

1) Roboty fundamentowe w tym: 
− Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
− Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 

1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III),  
− Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym - beton C8/10, 
− Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli,  
− Ławy i stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - 

wysokość 30cm - beton C20/25, 
− Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, 
− Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, 
− Rdzenie żelbetowe ściany fundamentowej - beton C20/25, 
− Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych,  
− Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi - płyty 

styropianowe typu AQUA (wodoodporne) gr. 15cm, 
− Zasypanie wykopów fundamentowych.  

 
2) Roboty murowe - ściany nośne, elementy konstrukcyjne:  

− Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków 
ceramicznych (pióro i wpust), 

− Nadproża strunobetonowe 120x120 mm, 

 KOD CPV NAZWA 
Główny 

przedmiot 
45000000-7 Roboty budowlane 

Przedmiot 
dodatkowy 

45330000-9 Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262620-3 Ściany nośne 
45262210-6 Fundamentowanie 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45262522-6 Roboty murarskie 
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
42320000-6 Roboty izolacyjne 
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− Słupy żelbetowe - beton C20/25, 
− Belki, podciągi i wieńce żelbetowe.  

 
3) Kominy:  

− Komin jednociągowy dla paliw stałych o średnicy przewodu 18 cm - 6,6 m 
wysokości komina - komplet z płytą betonową przykrywającą, 

− Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - 
6,6 m wysokości komina - komplet z płytą betonową przykrywającą, 

− Wykończenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi - styropian EPS gr. 
5cm wraz z wyprawą elewacyjna z tynku akrylowego.  

 
4) Dach - konstrukcja, pokrycie:  

− Dachy z wiązarów kratowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m, 
− Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm, 
− Mocowanie membrany lub papy dachowej na pełnym deskowaniu, 
− Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe, 
− Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uszczelniającym - 78x140 
− Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska, 
− Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze 

blachodachówki- obróbki pod rynnami (pas podrynnowy) oraz nad rynnami (pas 
nadrynnowy), obróbki kominów, 

− Rynny dachowe z tytan-cynk półokrągłe 127mm, 
− Rury spustowe tytan-cynk o śr. 100mm,  
− Montaż instalacji  odgromowej. 

5)  Podkłady pod posadzki.  
6)  Stolarka:  

− Dostawa oraz montaż stolarki okiennej  drzwiowej z profili PCV, 
− Dostawa oraz montaż stolarki tymczasowej drzwi zewnętrznych. 

7)  Instalacja k.s. podposadzkowa. 
8)  Instalacja odgromowa - otok w ławie fundamentowej.  

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 

1) dokumentacja projektową, 
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiOR), 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie 
obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów określonych w 
niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem. 
We wszystkich miejscach dokumentacji Zamawiającego, w których użyto przykładowego 
znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

8. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany 
został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie 
kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw 
lub usług będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany 
lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. 
Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
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określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać,  że 
oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte  
w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi 
wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał 
musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, 
który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę 
równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana 
między innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

9. Za równoważne Zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych 
ustaleniach, co do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które 
spełnia produkt opisany poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub 
pochodzenia. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanych w SIWZ przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, 
że oferowane przez niego produkty, materiały posiadają cechy nie gorsze niż parametry 
materiałów lub produktów wskazanych w SIWZ oraz takich o właściwościach 
funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały 
zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem, gwarantujące wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniająca 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamiana 
materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na   
stosowanie   zamienników  w  ofercie   będzie  dopuszczalna   jedynie  w wyjątkowych, 
uzasadnionych przypadkach, za wyraźną zgodą Zamawiającego.  

10. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów i urządzeń przy wykonaniu przedmiotu 
zamówienia:  

a) wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być I gatunku jakościowego,  
b) muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie zapewniając pełną 

sprawność eksploatacyjną, 
c) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje zgodności, certyfikaty na 

użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

11. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami 
z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

12. Rozliczenia za media z których korzystać będzie Wykonawca zostaną oparte na 
zasadach dodatkowego opomiarowania zużycia i wykonanych przyłączy na koszt 
Wykonawcy. 

13. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być 
wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie 
istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania 
umowy 

14. Wymagania dotyczące rękojmi za wady i okres gwarancji: 

a) Wymagany okres gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem 
zamówienia, licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego 
robót, wynosi minimum 60 miesięcy. 
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b) Termin rękojmi za wady oraz gwarancji rozpoczyna bieg z dniem bezusterkowego 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

c) Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi kryterium wyboru oferty.  
d) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w formularzu oferty  

w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji  
w wartości ułamkowej, Zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do 
najbliższej liczby całkowitej.  

e) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, 
Zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 84 miesiące. 

15. Wymagania dotyczące posiadanego ubezpieczenia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem umowy. 

b) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
dnia zawarcia umowy oryginał polisy lub poświadczoną przez siebie „za zgodność 
z oryginałem” kopię polisy na ubezpieczenie budowy od ryzyk budowlano-
montażowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku  
z wykonywanymi robotami budowlanymi, na kwotę nie niższą niż cena ofertowa 
(brutto) na okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że franszyza 
integralna nie jest większa niż 500,00 PLN za każde zdarzenie, wraz  
z potwierdzeniem uiszczenia w terminie składek ubezpieczeniowych, jeżeli polisa 
lub inny dokument ubezpieczenia przewidywały ratalną płatność składek. 

16. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę: 

a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, 
tj.: 
− wykopy, 
− kierowanie pojazdami, 
− roboty murarskie, 
− roboty zbrojarskie,  

− obsługa maszyn budowlanych, 

− wykonywanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem 
bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: 
kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie; dostawcy materiałów budowlanych.  
Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej 
wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego 
zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 
b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
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lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ppkt 16 a). Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
c) Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 

/przekazania placu budowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
imiennego wykazu ww. osób, o których mowa w ppkt 16 a) wraz z określeniem 
wykonywanych przez nie czynności oraz z oświadczeniem potwierdzającym 
zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę i podaniem rodzaju umowy o pracę 
(umowa na czas określony/ nieokreślony, wymiar etatu). Oświadczenie powinno 
ponadto zawierać:  

− dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

− datę złożenia oświadczenia,  

− podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 
O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie osób (aktualizacji), Wykonawca 
lub podwykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego, 
przed wprowadzeniem pracownika na budowę.  

d) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 16 a) czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

e) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 16 a) 
czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej 
czynności.  

f) Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. 

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników 
oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

 


