
 

 Projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie przy                   

ul. Opolskiej 39C” 

   

Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn.: 

„Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Turawie  

przy ul. Opolskiej 39C” 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energetyczna oraz przebudowa budynku Urzędu 

Gminy w Turawie przy ul. Opolskiej 39c (dz. nr 124/14, 552/3, 552/4, 552/7, 552/8, obręb 

ewid. 0138 Turawa) wraz z budową windy. 

 

Parametry budynku: 

Powierzchnia zabudowy – 831,00 m2 

Całkowita powierzchnia użytkowa – 1 951,37 m2 

Całkowita kubatura – 9 870,73 m3 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej: 

a) Ocieplenie budynku, 

b) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi, 

c) Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem całości budynku, 

d) Montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 61,88 kW, 

e) Montaż pomp ciepła powietrze – woda o mocy grzewczej 3x20,3 kW, 

f) Wymiana instalacji: 

- centralnego ogrzewania, 

- oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (montaż nowych opraw), 

- elektrycznej, 

- odgromowej, 

g) Czyszczenie i remont kominów wentylacyjnych, 

h) Wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych po wymianie wszelkich instalacji, 

2) Przebudowę budynku Urzędu Gminy (etap I): 

a) Budowa windy elektrycznej wraz z robotami elektrycznymi, 

b) Elewacja: 

- powiększenie istniejących otworów okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, 

c) Wykonanie wewnętrznych instalacji: 



- elektrycznej – do monitoringu zewnętrznego, 

- przeciwpożarowej 

 

d) Dostawa i kompletny montaż zegara czterostronnego wieżowego 

W ramach inwestycji projektuje się dodatkowo teren utwardzony spełniający funkcję dojścia do 

windy. 

  

3. Wspólny słownik zamówień CPV: 

1) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

2) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

3) 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

4) 45410000-4 Tynkowanie 

5) 45443000-4 Roboty elewacyjne 

6) 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

7) 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 

8) 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

9) 34928200-0 Ogrodzenia 

10) 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

11) 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

12) 45232460-4 Roboty sanitarne 

13) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

14) 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

15) 45262522-6 Roboty murarskie 

16) 42416100-6 Windy 

 

4. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 

1) Projekt techniczno - wykonawczy 

2) Przedmiar robót 

3) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w częściowo czynnym 

obiekcie w budynku Urzędu Gminy w Turawie.  

 

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 

robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy. Przedmiot podobnych 

robót dotyczyć będzie Przebudowy budynku Urzędu Gminy (etap II). 

1) Ewentualny zakres tych robót budowlanych obejmuje: 

a) Przebudowę pomieszczeń biurowych, toalet (w tym dla osób niepełnosprawnych), 

b) Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia biurowe, 

c) Wykonanie wewnętrznych instalacji: 

- wentylacji mechanicznej, 

- elektrycznej w tym m.in. do zasilania centrali wentylacyjnej,  

- wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej, 

- telekomunikacyjnej (telefonicznej, internetowej), 

- przeciwpożarowej, 



- alarmowej, 

- klimatyzacyjnej 

2) Zamówienie może zostać udzielone dotychczasowemu wykonawcy w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego w wyniku przeprowadzonych negocjacji. 

 

7. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 

ofertową obejmuje również: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy; 

 opracowanie planu BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed 

rozpoczęciem robót i złożeniem zawiadomienia o przystąpieniu do robót; 

 koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem; 

 obsługi geodezyjnej budowy, w tym min; wykonania inwentaryzacji przed rozpoczęciem 

robót, wykonanie pomiarów przed odbiorami poszczególnych zakresów robót; 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zawierającą wszystkie zakresy 

zadania w wersji papierowej; 

 zlecenia nadzorów branżowych zarządcom urządzeń przebudowywanych lub kolidujących 

z prowadzonymi pracami; 

 wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z 

wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione; 

Koszty opisane winny być ujęte w kosztach ogólnych oraz w odpowiednich pozycjach kosztorysu 

ofertowego sporządzonego na dołączonych przedmiarach, z wyszczególnieniem wskaźników 

cenotwórczych tj. stawki robocizny, kosztów pośrednich i zysku wraz z zestawieniem RMS. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed 

zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania. 

9. Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy 

(marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło 

wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub 

innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie 

z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 

ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji 

pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 

składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

f) standardów emisyjnych, 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku 

do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty 

technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą 



państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską 

Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 

11. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa 

jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie 

lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy 

lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

12. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333 z późn.zm. ), 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z 

późn.zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.  

13. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart 

technicznych lub innych dokumentów potwierdzających że oferowane rozwiązania równoważne 

spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. 

14. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do 

akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z 

projektem budowlano-wykonawczym. 

15. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowo-kosztorysowa zawierająca wszelkie 

koszty związane z realizacją zadania (poza robotami ujawnionymi w trakcie ich wykonywania, 

nieobjętymi zamówieniem podstawowym lub robotami zamiennymi), a w szczególności 

związane z robotami przygotowawczymi koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, 

uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i 

zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca w cenie 

wykonania robót winien uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia, z projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych załączonych w SWZ. 

16. Rozliczenie Wykonawcy na podstawie faktur częściowych za wykonane i odebrane części 

przedmiotu umowy do wysokości 70 % wartości brutto przedmiotu umowy, a pozostałe 30 % 

płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego oraz po dostarczeniu dokumentacji 

powykonawczej. 

17. Zgłoszenie gotowości odbioru końcowego po zakończeniu robót należy zgłosić przed dniem 

umownym zakończenia robót tak, aby dzień odbioru końcowego był ostatnim dniem realizacji 

inwestycji (jak w umowie). 

18. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lata 

licząc od daty odbioru końcowego robót. 

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji 

zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób 

wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży 

obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie 

wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o 

pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących 

budową, wykonujących usługi transportowe, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą , urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, 



wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty 

na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

20. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, 

uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę 

o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ. 

21. Dokumentacja projektowa przewiduje rozwiązania, które dopuszczają korzystanie z przedmiotu 

zamówienia przez wszystkich użytkowników w tym przez osoby niepełnosprawne. 

22. Uwagi dodatkowe:  

1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach 
zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez 
Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez 
przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy 
pieniężnej.  

2) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na 
terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, 
wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 

3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o 
ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie 
Wykonawca. 

4) Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, 
prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 
może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z 
dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi 
zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi 
zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na 
własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z 
tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

6) Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie 
konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie 
budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 

7) W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się 
wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie 
usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury 
tymczasowej, które nie są już potrzebne. 

8) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi 
być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem.  

9) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 
istniejące instalacje. 

10) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.  



11) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, 
słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 
rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, 
jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego. 

12) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 

13) Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia 
budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby 
samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z SWZ. 

14) Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami 
umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru 
końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi – zgodnie z zadeklarowanym kryterium 
wyboru wykonawcy robót. 

15) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie 
napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji 
projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia 
robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. 
Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub 
posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz 
uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. 
niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót 
szkody, itp.).  

16) Powyższe zasady opisane w pkt. 15) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w 
posiadaniu osób prywatnych. 

17) Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem 
Umowy oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. 
 

23. Pracownicy 
Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie 
realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. 
osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży 
obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem 
osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, 
podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tj: ocieplenie budynku, wymiana 
instalacji i stolarki okiennej, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż pompy ciepła, 
wykonanie robót wykończeniowych, budowa ścian, wykonanie toalet, budowa windy 
elektrycznej), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi 
osób: kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych i projektantów. 

24. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający podaje kryteria w celu oceny 

równoważności następujących parametrów:  



Lp. Nazwa urządzenia Kryteria równoważności  

1.  Armatura Danfoss Klasa od pn 16 do  pn 25 

2. Armatura  zabezpieczająca w 
postaci zaworu typu 1915 firmy 
SYR 

 Klasa od pn 16 do  pn 25 

 

3. 3 pompy ciepła powietrze – 
woda o mocy 20,3 kW firmy 
Dimplex 

Moc +/- 10% 

COP min 3,4 dla a2w35 

Temp. zasilania do 60 stopni C 

Pozostałe parametry wg. 
dokumentacji 

 

 

 

 


