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Spółki 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 006-I-2020 - OPZ   

 
Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Wstęp.  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu nawierzchni placu 
parkingowego wraz z jego odwodnieniem. 
 

2. Wymagania ogólne. 
2.1 Wykonawca przedstawi harmonogram wykonania prac budowlanych w ciągu 7 dni 

od podpisania umowy – do akceptacji przez Zamawiającego. 
2.2 Wykonawca na swój koszt zapewni Kierownika Budowy. 
2.3 Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy wskaże Kierownika Budowy po 

stronie Inwestora, który będzie również upoważniony do podpisania protokołów 
końcowych.  

2.4 Zapewnienie niezbędnego materiału, narzędzi i kwalifikowanego personelu leży po 
stronie Wykonawcy. 

2.5 Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny wjazd i wyjazd na teren prowadzenia 
prac budowlanych. 

2.6 W związku z koniecznością utrzymania stałego ruchu wagonowej przesuwnicy 
zewnętrznej, poruszającej się po części remontowanego placu, Zamawiający wymaga 
takiej organizacji pracy na terenie budowy, która zapewni możliwość utrzymania tej 
ciągłości. Wykonawca planując wszystkie prace w tym obszarze, które spowodują 
wstrzymanie ruchu przesuwnicy, będzie musiał uzgadniać je z Kierownikiem 
transportu wewnętrznego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.   

2.7 Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji na swój koszt wszystkich odpadów 
powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych. Wykonawca może korzystać 
tylko i wyłącznie z własnych pojemników na odpady. 

2.8 Wykonawca zobowiązany jest w ramach prowadzonych prac wykorzystać jako 
podbudowę kruszywo z gruzu betonowego Zamawiającego, składowane na jego 
terenie w ilości około 1100 m3.. Zerwaną z placu trylinkę Wykonawca zutylizuje na 
swój koszt lub po skruszeniu wykorzysta jako podbudowę nowej nawierzchni (w 
przypadku zbyt małej ilości kruszywa posiadanego przez Zamawiającego).  

2.9 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym 
zakres likwidacji kanałów technologicznych. Jeżeli w trakcie prac ziemnych ujawnione 
zostaną kanały technologiczne lub sieci z mediami, które nie zostały zidentyfikowane 
na etapie projektowania placu, Zamawiający z Wykonawcą określą dalszy tryb 
postępowania z nimi i uregulują ewentualne dodatkowe koszty oddzielnymi 
umowami lub aneksami do umowy. 

2.10 Wykonawca musi udzielić minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonany zakres 
prac. 

2.11 Wykonawca wykona nawierzchnię i instalację deszczową zgodnie z polskimi normami 
i wytycznymi technologicznymi producenta zastosowanych materiałów oraz 
dostarczonymi przez Zamawiającego projektami (nawierzchnia i instalacja 
odwodnieniowa). Wykonawca dopuszcza wprowadzanie zmian w projektach pod 
warunkiem wcześniejszego pisemnego uzgodnienia ich zakresu z Zamawiającym i 
wprowadzeniu ich do projektu pierwotnego przez uprawnionego projektanta. 
Wszystkie koszty związane z wprowadzeniem zmian w projekcie a wynikających z 
propozycji Wykonawcy ponosi Wykonawca.  
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2.12 Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem 
osób postronnych oraz zobowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów bhp, 
p.poż oraz innych regulaminów (w tym wszystkich wprowadzanych na bieżąco w 
związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski) obowiązujących na terenie 
Spółki.  

2.13 Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników dla elementów instalacji 
deszczowej i nawierzchni placu w stosunku do założeń projektowych, pod warunkiem 
utrzymania przynajmniej takich samych parametrów ich jakości i parametrów 
technicznych jak elementów pierwotnych. Wprowadzanie takich zmian musi się 
odbywać zgodnie z zapisami w punkcie 2.11. 

2.14 Zakres przedmiotu postępowania nie obejmuje remontu torowiska przesuwnicy 
wagonowej (torowisko już wykonane) oraz budowy kolektora kanalizacji deszczowej 
biegnącego wzdłuż fundamentu torowiska przesuwnicy od strony hali głównej 
(kolektor wymieniono na nowy podczas remontu torowiska).  

2.15 Zamawiający jako załączniki do niniejszego postępowania udostępni: 
a) Projekt wykonawczy remontu placu, 
b) Projekt wykonawczy sieci odwodnieniowej. 

2.16 Zamawiający udostępni zainteresowanym oferentom możliwość przeprowadzenia 
wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym kontakcie. Osoba do kontaktu: Pan Łukasz 
Jóskowiak tel. 537 300 097. 
 

 
3. Wymagane dokumenty. 

3.1 Instrukcja utrzymania nawierzchni i instalacji odwadniającej. 
3.2 Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. 
 

4. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia. 
4.1 Opis stanu obecnego. 

Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej 
 

4.2 Zakres prac do wykonania: 
4.2.1 Zerwanie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. 
4.2.2 Budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem. 
4.2.3 Likwidacja kanałów technologicznych w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 
4.2.4 Wykonanie prac ziemnych związanych z wykonaniem nowej podbudowy i jej 

wykonanie zgodnie z projektem 
4.2.5 Budowa nowej nawierzchni zgodnie z projektem.   
4.2.6 Uprzątnięcie terenu budowy łącznie z utylizacją wszystkich odpadów 

pobudowlanych. 
 
 

5. Odbiór końcowy robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, OPZ i opisem jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót podlega podziałowi na następujące etapy:  
- zerwanie starej nawierzchni, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- likwidacja kanałów technologicznych, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie nowej nawierzchni, 
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- pomiary geodezyjne placu po remoncie. 
 
Zakończenie i odbiór prac zostanie potwierdzone w protokole odbiorczym podpisanym 
przez obie strony, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej.  

 
 

 
 

      Podpis przedstawiciela Zamawiającego  
 
       ……………………………………… 
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