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Mrzeżyno, dn. 08.07.2022 r. 
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji 
VENUS sp. z o.o. 
ul. Nadmorska 15 
72-330 Mrzeżyno 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

 Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację 
zamówienia  
pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” trzech zadań remontowo – budowlanych w zakresie: 
 

Zadanie nr 1. - Roboty instalacyjno-montażowe polegające na budowie dwóch niezależnych kotłowni gazowych 

oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 

15 w Mrzeżynie. 

Zadanie nr 2. - Remont dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika w kształcie piramidy nad 
brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali wentylacyjnej w budynku basenu na 
terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
 
Zadanie nr 3. - Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem 
gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E  polegająca na usunięciu porostów i jednoczesnym 
zaimpregnowaniem oraz malowaniem powierzchni dachówki i wykonanie poprawek obróbek blacharskich,  na 
terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
 

zgodnie z zasadami podanymi w formularzu zapytania ofertowego będącego załącznikiem do przedmiotowego 
zaproszenia. 
 
Ofertę, wraz z wymaganą dokumentacją, należy złożyć w formie pisemnej, wg wzoru formularza ofertowego, za 
pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka Wypoczynku Rekreacji VENUS 
sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2022 godz. 14.00 r. 
 
Zamkniętą kopertę należy dodatkowo opisać: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.07.2022r. 
– nie otwierać przed 30.07.2022r. godz. 14.00” 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2022r. godz. 14.00. w siedzibie Ośrodka Wypoczynku Rekreacji VENUS sp. z 
o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
Otwarcie ofert  nie ma charakteru jawnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

 Formularz zapytania ofertowego. 
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Mrzeżyno, dn. 08.07.2022r. 
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji 
VENUS sp. z o.o. 
ul. Nadmorska 15 
72-330 Mrzeżyno 

 
 

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
VENUS sp. z o.o. 
ul. Nadmorska 15 
72-330 Mrzeżyno 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i 
wybuduj” trzech zadań remontowo – budowlanych w zakresie: 
 

Zadanie nr 1. - Roboty instalacyjno-montażowe polegające na budowie dwóch niezależnych kotłowni gazowych 

oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 

15 w Mrzeżynie. 

Zadanie nr 2. - Remont dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika w kształcie piramidy nad 
brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali wentylacyjnej i robót towarzyszących w 
budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w 
Mrzeżynie. 
 
Zadanie nr 3. - Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem 
gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E polegająca na usunięciu porostów i jednoczesnym 
zaimpregnowaniem  oraz malowaniem powierzchni dachówki oraz poprawek obróbek blacharskich,  na terenie 
Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 

 
zgodnie z załącznikiem nr 1.1 (dla zadania nr 1), załącznikiem nr 1.2 (dla zadania nr 2) oraz 
załącznikiem nr 1.3 (dla zadania nr 3) do przedmiotowego formularza zapytania ofertowego pn. 
„Program funkcjonalno - użytkowy.” 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
 
Zamówienie obejmuje łączne wykonanie dla zadania nr 1 i 2: 
1) projektu budowlano-wykonawczego (w ilości 4 egzemplarzy) oraz dokonanie w imieniu 

Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót budowlanych objętych przedmiotowym 
zamówieniem, tj. m.in. uzyskanie i skompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów 
związanych z uzyskaniem pozwoleń na rozpoczęcie prac, realizację budowy oraz przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

2) wszelkich robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, instalacją, montażem etc. oraz 
przeprowadzeniem min. 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu serwisowego i 
konserwacyjnego w niezbędnym zakresie, w okresie gwarancji. 

Dla zadania nr 3 zamówienie obejmuje: 
1) przedstawienie programu prac konserwacyjnych dachów stromych pokrytych dachówką betonową w 

postaci opisowej wraz z charakterystyką użytych materiałów wraz z podaniem sposobu ich 
konserwacji, 

2) wykonanie wszelkich robót związanych z konserwacją pokrycia dachowego z dachówki betonowej 
wraz z poprawkami obróbek blacharskich z blachy miedzianej etc. oraz przeprowadzeniem min. 1-
krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu konserwacyjnego w niezbędnym zakresie, w 
okresie gwarancji. 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego 
począwszy od wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskania stosownych zezwoleń na 
prowadzenie robót, poprzez realizację robót rozbiórkowych i budowlanych, po wykonanie 
dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją jakościową oraz z rozwiązaniem wszelkich 
kolizji oraz  uporządkowaniem terenu oraz przygotowanie dokumentów do zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (wszelkie 
uzgodnienia, decyzje instytucji itp.) 
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3. Przewidywany termin realizacji zamówienia:  
Nie później niż do dnia: 
1) dla zadania nr 1: 

I. kotłowni w budynku hotelowym - do 30.11.2022 r. 
II. kotłowni w budynku kuchni i stołówki – do 30.11.2022r 

III. Instalacji wodociągowej –  do 30.11.2022r  
2) dla zadania nr 2 – 30.04.2023 r. 
3) dla zadania nr 3 – 30.04.2023 r. 
  

4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 
A) posiadają doświadczenie w zakresie wykonania przynajmniej jednego zamówienia tożsamego z 

przedmiotowym zamówieniem.  
Jako tożsame zamówienie traktowane będzie zamówienie polegające na realizacji inwestycji jako 
Generalny Wykonawca obejmujące: 
1) budowę lub remont budynku wraz z remontem lub wykonaniem nowego pokrycia konstrukcji dachu  

o powierzchni nie mniejszej niż 500m
2
; dla zadania nr 2,

 

2) wykonanie kotłowni gazowej o mocy cieplnej min. 300kW oraz instalacji wodociągowej; dla zadania 
nr 1, 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazania referencji na potwierdzenie należytej realizacji, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ukończenia w okresie ostatnich trzech lat, 
przynajmniej jednego takiego zamówienia 

B) wykażą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: 
jeden milion pięćset tysięcy zł 00/100), dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy od 
prowadzonej działalności wraz z potwierdzeniem jej opłaty należy dołączyć do oferty, 

C) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków i opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia 
oferty, 

D) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty, 
E) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

tj. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia: 

a) co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie, funkcję kierownika 

budowy posiadającego uprawnienia budowlane, upoważniające do kierowania budową w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

b) co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję kierownika 

robót posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami 

budowlanymi w branży sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

c) co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję kierownika 

robót posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami 

budowlanymi w branży elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

d) co najmniej jedną osobą zdolna do wykonania zamówienia, która obejmie projektanta 

posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające do projektowania budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

e) co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która obejmie funkcję projektanta 

posiadającego uprawnienia budowlane upoważniające projektowania w branży sanitarnej 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów 

Zamawiający wymaga aby dla zadania I i II  wykonawca do oferty dołączył wykaz osób przewidzianych 
do realizacji zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie w/w uprawnień oraz 
przynależność do właściwej izby i potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie wymienionym w pkt 4 ust. C ppkt a-e 
Zamawiający wymaga aby dla zadania III  wykonawca do oferty dołączył wykaz osób przewidzianych do 
realizacji zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadaniaew/w uprawnień oraz przynależność 
do właściwej izby i potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wymienionym w pkt 4 ust. C ppkt a 
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5. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia oferty:  
1) Ofertę, wraz z wymaganą dokumentacją, należy złożyć w formie pisemnej, wg wzoru formularza 

ofertowego, za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka 
Wypoczynku Rekreacji VENUS sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2022 r. godz. 14.00 
Zamkniętą kopertę należy dodatkowo opisać: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 
30.07.2022r – nie otwierać przed 30.07.2022 r. godz. 14.00” 
 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2022r. godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka Wypoczynku Rekreacji 
VENUS  sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 

3) Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego 
 
4) Do złożonej oferty należy załączyć opis proponowanych rozwiązań: 

a) robót instalacyjno-montażowych dwóch kotłowni gazowych oraz instalacji wodociągowej 
(zadanie nr 1); 

b) wymiany pokrycia oraz konstrukcji dachu głównego nad budynkiem pływalni (zadanie nr 2);  
c) konserwacji dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem 

gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E polegający na usunięciu porostów i 
jednoczesnym zaimpregnowaniem oraz malowaniem powierzchni dachówki (zadanie nr 3); 

 
6. Zamawiający informuje, iż wszelkie roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie. 

Zamawiający nie przewiduje wyłączenia basenu z użytkowania na czas prowadzenia wymiany dachu. 
 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o przedmiotowe zamówienie bez 
podania przyczyny. 
 

8. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, lub ich wartość przekracza środki 
przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z 
Oferentami i wezwie ich do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert 
ostatecznych 
 

9. Zamawiający udzieli zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w 
niniejszym postępowaniu wraz z załącznikami i jest w ocenie Zamawiającego najkorzystniejsza. 

10. .Z Oferentem, którego oferta uznana zostanie z najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę po 
wynegocjowaniu wszystkich warunków. Zobowiązanie powstaje po zawarciu umowy. 
 

11. Ostateczny kształt umowy zostanie ustalony w oparciu o załączony wzór umowy, stanowiący załącznik 
do zaproszenia do złożenia ofert, przy zachowaniu istotnych warunków określonych w zaproszeniu. 

12. Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian w umowie o ile w jego ocienie wpłyną one 
korzystnie na realizację zamówienia. 
 

13. Dla złożenia prawidłowej oferty przeprowadzenie wizji lokalnej przez Oferentów jest konieczne . 
 

14. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 20.07.2022 r. na godz. 10.00. Wykonawcy 
zobowiązani są do zgłoszenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu 18.07.2022 r. do godziny 
15.00 listy przedstawicieli Wykonawcy, którzy wezmą udział w wizji lokalnej. Wniosek należy 
przesłać na adres: marta.jurgo@gmail.com. Zamawiający niezwłocznie przekaże zgłoszonym 

Wykonawcom szczegółowe informacje dotyczące kwestii organizacyjnych związanych z prowadzeniem 
wizji lokalnej w terminie wyżej wyznaczonym przez Zamawiającego. Wizja lokalna odbędzie się przy 
udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
 

15. Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania oraz przekazać w 
tym zakresie swoje uwagi najpóźniej na 4 dni przed terminem składania ofert. Wszelkie pytania na 
potrzeby złożenia oferty  proszę przesłać na adres: marta.jurgo@gmail.com. 
 

16. Pisemna treść wyjaśnień zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie Zamawiającego. 
 

17. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotowego 
zadania, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 
podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców 
w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania pn.:„ ……………” przy sumie 
gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość umowy PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
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18. Zamawiający zastrzega sobie, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą uzależnione będzie od 
uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych umową spółki. 
 

19. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w niniejszym postępowaniu bez względu na wynik 
postępowania są ponoszone przez Oferentów i nie będą zwracane przez Zamawiającego niezależnie od 
przyczyn ich poniesienia. 
 
 
 

Załączniki: 
1) Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania nr 1 (załącznik nr 1.1), dla zadania nr 2 (załącznik nr 1.2), 

dla zadania nr 3 (załącznik nr 1.3) 
2) Formularz oferty. 
3) Wzór umowy. 
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Załącznik nr 1.1 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
DLA ZADANIA NR 1 

 
  
Zamawiający: 
 VENUS sp. z o.o. 
 ul. Nadmorska 15 
 72-330 Mrzeżyno 

   

Nazwa zamówienia: 
 
Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj robót instalacyjno-montażowych polegających na budowie dwóch 

niezależnych kotłowni gazowych oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 

VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
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1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. 
 
Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj robót instalacyjno-montażowych polegających na budowie 2 

niezależnych kotłowni gazowych oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 

VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 

 
 
Zadanie obejmuje swoim zakresem: 
 

I. Modernizację systemu grzewczego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Venus sp. z o.o. w Mrzeżynie 
poprzez wybudowanie dwóch lokalnych kotłowni gazowych, jednej przy budynku hotelowym, drugiej w 
budynku kuchni i stołówki. 

II. Wykonanie instalacji wodociągowej podziemnej dn 90 wraz z dwoma nowymi przyłączami dn 63 do 
budynku hotelowego oraz instalacji wodociągowej dn 90 w budynku stołówki 
 

Planowana inwestycja będzie realizowana przez : 
 
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji 
VENUS sp. z o.o. 
ul. Nadmorska 15 
72-330 Mrzeżyno 

 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 
 

Realizując przedmiot zamówienia należy uwzględnić uwagi zawarte w opinii technicznej z dn. 
05.08.2017.dotyczacej modernizacji systemu grzewczego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji Venus  
sp. z o.o. w Mrzeżynie (załącznik nr 1.1.1 do formularza zapytania ofertowego – opinia techniczna - kotłownie). 

 
Przedsięwzięcie przewiduje:  
 

 opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji wewnętrznej wraz z zapewnieniem 
możliwości podłączenia kotła gazowego o parametrach podanych poniżej, 

 opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przy budynku hotelowym oraz przebudowę w budynku 
stołówki pomieszczenia kotłowni, 

 uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu 
administracji, 

 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 

 wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, 

 wykonanie czynności odbiorowych przez wszystkie zobligowane do tego przepisami prawa służby, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

 uruchomienie instalacji oraz wykonanie instrukcji eksploatacji. 

 wykonanie instalacji wodociągowej podziemnej dn 90 wraz z dwoma nowymi przyłączami dn 63 do 
budynku hotelowego oraz instalacji wodociągowej dn 90 w budynku stołówki. 

 Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych dla Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (wszelkie uzgodnienia, decyzje instytucji itp.). 

 
 

 
     1.3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
A. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, techniczno budowlanymi, 
normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnień. Wykonana dokumentacja winna być kompletna oraz 
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, 
stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
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- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym – przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 
oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach budowlano - wykonawczych i 
w specyfikacjach technicznych. 

 
 B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
      1.4 WYTYCZNE PROJEKTOWE  
 
Pomieszczenia kotłowni  
1. Należy wybudować pomieszczenia kotłowni przy budynku hotelowym. Budynek kotłowni winien spełniać 

wszystkie wymagane prawem i normami parametry. Drzwi i ściany powinny posiadać odpowiednią klasę 
odporności ogniowej. Przejścia przez przegrody przewodów należy wykonać o wymaganej klas ie 
ognioodporności. Na podłodze należy wykonać posadzkę z płytek gresowych ze spadkiem w stronę 
zaprojektowanych kratek ściekowych. Ściany i sufit należy pomalować. 
2. Należy wykonać adaptację pomieszczenia przy istniejącej kotłowni w budynku stołówki na pomieszczenie 
kotłowni gazowej o powierzchni ok. 20m

2
. Pomieszczenie kotłowni winno spełniać wszystkie wymagane prawem i 

normami parametry. Drzwi i ściany powinny posiadać odpowiednia klasę odporności ogniowej. Przejścia przez 
przegrody przewodów należy wykonać o wymaganej klasie ognioodporności. Na podłodze należy wykonać 
posadzkę z płytek gresowych ze spadkiem w stronę zaprojektowanych kratek ściekowych. Ściany i sufit należy, 
uzupełnić tynki i pomalować. 
 
 
Technologia kotłowni: 
 

Dla kotłowni gazowej dobrać dwa kotły kondensacyjne wiszące z palnikami przystosowanymi do spalania gazu E 
(GZ-50) o mocy nie mniejszej niż 110 kW każdy przy parametrach 50/30˚C z tolerancją do + 20% (wynikającą z 
typoszeregu producenta) na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.   

1. Sterowanie kotłownią w pełni automatyczne z regulacją pogodową.  
2. Orurowanie z rur stalowych czarnych c.o., ciepła woda  z rur ocynkowanych lub z tworzyw sztucznych.  
3. Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu.  
4. Komin na całej długości ze stali nierdzewnej.  
5. Pompy elektroniczne.  
6. Wymagane sprzęgło hydrauliczne oraz rozdzielacze z podziałem  na poszczególne obiegi. 
7. Cały rozdział ciepła ma być wykonany z pomieszczenia kotłowni.  
8. Wykonać regulację całego  c.o.  nowej kotłowni opalanej gazem. 
9. Uzyskać pozytywne uzgodnienia z rzeczoznawcą p. poż. 

 
Całość  wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji zapytania ofertowego oraz z 
obowiązującymi przepisami. 
 
  1.5 Zastosować układ detekcji gazu wyposażony w: 

- detektor w pomieszczeniu kotłów, 
- moduł sterujący, 
- zawór samozamykający odcinający dopływ gazu, 
- syrenę alarmową, 
- lampę ostrzegawczą. 

 
 1.6. Instalacja 230V i  400 V 
 

Zastosować odrębny główny wyłącznik energii elektrycznej dla pomieszczenia kotłowni. 
 
Instalacja ma na celu zasilanie w energię elektryczną urządzeń kotłowni i winna być wykonana jako nowa z 
odrębnymi obwodami : 

1. gniazd; 
2. instalacji detekcji gazu; 
3. oświetlenia; 
4. pomp; 
5. automatyki kotłowni. 

 
W instalacji stosować wyłącznie przewody z żyłami miedzianymi o przekrojach dostosowanych do obciążenia, 
instalacje elektryczne w kotłowni dostosować do zmian technologicznych wynikających z modernizacji.  
 



9 

 

1.7. Instalacja ochrony od porażeń 
 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowane będzie szybkie samoczynne 
wyłączenie zasilania z zastosowaniem rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami topikowymi, samoczynnych 
wyłączników nadmiarowo - prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach odbiorczych.   
 
1.8.Instalacja wodociągowa  

 
Wykonanie instalacji wodociągowej podziemnej dn 90 wraz z dwoma nowymi przyłączami dn 63 do budynku 
hotelowego oraz instalacji wodociągowej dn 90 w budynku stołówki 
 
2.0. Organizacja robót budowlanych 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych większych gabarytach lub masie). 
 
2.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  

2) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

4) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

  
2.2. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

2) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

4) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
2.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  
 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją 
obiektów oznaczonych na kopii planu zagospodarowania terenu. 
 
2.4. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac zgodnie z umową oraz za jakość zaproponowanych rozwiązań 

budowlanych, zastosowanych materiałów. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowane przez 

Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  

 
3. Ustalenia ogólne 
 

1) Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od Wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego. 

2) Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie prób i 
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

3) Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od Wykonawcy dokonany zgodnie z 
procedurą określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej.  

 
3.1. Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji 
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1) Element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której celem jest 
sprawdzenie osiągania przez instalację założonych parametrów. 

2) Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu. 
 
3.2. Operacja rozruchu, przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być należycie udokumentowana 
protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

 
3.3. Wykaz dokumentów odbioru końcowego. 
 

Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego 
obiektu: 
 

3.3.1 Dokumenty podstawowe 

- Decyzja zatwierdzająca projekt budowlano - wykonawczy i zezwalająca na budowę (jeśli jest 
wymagana). 

- Dzienniki budowy (jeśli jest wymagany). 
- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano 

- wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
 

3.3.2.Dokumenty instytucjonalne 

- Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających odbiorowi 
UDT. 

- Protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu. 
 

3.3.3.Dokumenty materiałowe 

- Certyfikaty. 
- Atesty. 
- Aprobaty techniczne. 

 
3.3.4.Wyniki badań 

- protokół głównej próby szczelności instalacji gazowej, 
- protokół odbiorczy przewodów kominowych i wentylacji, 
- protokoły powykonawcze wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
- protokoły szczelności poszczególnych instalacji. 

 
3.3.5.Dokumentacja powykonawcza 
 

Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
- Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu budowlano - wykonawczego wraz z naniesieniem 

zmian dokonanych w trakcie realizacji, 
- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 
4. Cześć informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego               
                
4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów.       
                                                                                             

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 
Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działki. 
 
4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. 
Zmianami) 

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, 
poz. 563) 

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072) 
 

4.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
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Zamówienie mapy do celów projektowych (obejmującą swoim zakresem całość opracowania) spoczywa na 
Wykonawcy. 
 
5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
 

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia. 
 

1) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia koncepcję 
dotyczącą budowy przedmiotowych kotłowni w ramach złożonej przez  niego oferty. 

2) Koncepcja powinna zawierać schemat proponowanego rozwiązania technologii kotłowni oraz 
zestawienie głównych urządzeń określające ich typ i wielkość oraz karty katalogowe 
proponowanych kotłów. Wykazane urządzenia i rozwiązania musza być zgodne z projektem 
budowlano - wykonawczym do pozwolenia i realizacji. 

3) Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w 
projekcie budowlano - wykonawczym w ciągu 7 dni roboczych. 

4) Wykonawca opracuje projekt budowlano - wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego w 
zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlano - wykonawczego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i 
pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia 
na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych 
zawartych w projekcie budowlano - wykonawczym. 

5) Zamawiający zastrzega przed złożeniem oferty obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej. 
6) Zamawiający oczekuje następujących terminów zakończenia przedmiotu postępowania rzaz 

uzyskaniem odbioru i pozwolenia na użytkowanie:  
 
Część nr I: 

a) Kotłowni w budynku hotelowym - do 30.11.2022 r. 
b) Kotłowni w budynku kuchni i stołówki – do 30.11.2022 r. 
c) Instalacja wodociągowa - do 30.11.2022 r. 
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Załącznik nr 1.2 
 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 DLA ZADANIA NR 2 

 
  
Zamawiający: 
VENUS sp. z o.o. 
ul. Nadmorska 15 
72-330 Mrzeżyno 

   
Nazwa zamówienia: 
„Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj remontu dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika 

w kształcie piramidy nad brodzikiem oraz wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali 
wentylacyjnej w budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. 
Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
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1. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. 
 
„Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj remontu dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika 

w kształcie piramidy nad brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali wentylacyjnej 
w budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w 
Mrzeżynie. 
 

 
Zadanie obejmuje swoim zakresem: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy); 
b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, wszelkich ekspertyz, opinii wynikających z konieczności 

opracowania dokumentacji projektowej; 
c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień dla decyzji o pozwoleniu na budowę; 
d) roboty rozbiórkowe dotychczasowego dachu i montażowe nowego dachu zgodnie z dokumentacją 

projektową; 
e) wszelkie niezbędne roboty towarzyszące – budowlane w tym również uzyskanie wszelkich opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi;  
f) Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych dla Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego (wszelkie uzgodnienia, decyzje instytucji itp.). 

 
Planowana inwestycja będzie realizowana przez: 
 
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 
 

Realizując przedmiot zamówienia należy uwzględnić uwagi zawarte w opinii technicznej z lipca 2022 r. dotyczącej 
stanu konstrukcji więźby dachowej i warstw pokrycia dachowego budynku basenu Ośrodka Wypoczynku i 
Rekreacji Venus sp. z o.o. w Mrzeżynie (załącznik nr 1.1.2 do formularza zapytania ofertowego – opinia 
techniczna - dach). 
 
Stan faktyczny obiektu i zakres wymagań Zamawiającego: 
 
Budynek, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie, jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wewnątrz znajduje 
się basen, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi. Nad omawianym budynkiem wykonano dach w konstrukcji dźwigarów z 
drewna klejonego, dach jest pokryty blachą trapezową. W części południowo – wschodniej dachu omawianego 
budynku znajduje się świetlik dachowy w postaci stożkowej kopuły wykonany ze ślusarki aluminiowej na 
konstrukcji drewnianej. 
 
Świetlik nie jest szczelny. Konstrukcja drewniana kopuły świetlika posiada liczne ślady zawilgocenia i 
zagrzybienia, na części konstrukcji pojawiła się również zgnilizna, która osłabia konstrukcję kopuły. Obróbki 
blacharskie zarówno samej kopuły dachu jak i całej połaci dachowej nie są szczelne, a penetrująca woda 
opadowa osłabia całą konstrukcję dachu. Dodatkowo łączniki ciesielskie zastosowane w konstrukcji oraz 
elementy stalowe wykazują już ślady korozji. Folia wysoko paroprzepuszczalna jest nieszczelna a profile 
aluminiowe wykazują znaczne ślady zużycia.  
 
Świetlik jest w złym stanie technicznym, a dalsza penetracja wody pogarsza zarówno stan konstrukcji samego 
świetlika jak i samej konstrukcji dachu głównego.  
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby: 
 

1) prawidłowo zaprojektował i zrealizował rozbiórkę świetlika w taki sposób żeby nie powstało zagrożenie 
dla konstrukcji już istniejących budynków; 

2) podczas prac związanych ze zmianą pokrycia dachowego dokonał oceny technicznej reszty konstrukcji 
nośnej; 

3) prawidłowo zaprojektował prace budowlane mające na celu wymianę elementów konstrukcyjnych dachu; 
4) wykonał instalację wentylacji mechanicznej bez wymiany centrali wentylacyjnej, 
5) przed przystąpieniem do realizacji na potrzeby prac remontowo-rozbiórkowych wykonał plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 
6) rozebrał świetlik; 
7) wszystkie elementy drewniane zaimpregnował a elementy zmurszałe i zgniłe wymienił; 
8) wymienił pokrycie dachu wraz z obróbkami; 
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9) wszelkie elementy stalowe oczyścił i zabezpieczył antykorozyjnie i ogniochronnie; 
 
Zakres zamówienia i obowiązki Wykonawcy: 
 

a) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy); 
b) wykonanie wszelkich ekspertyz, opinii wynikających z konieczności opracowania dokumentacji 

projektowej; 
c) uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę (wnioski w urzędach składa Inwestor); 
d) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 
e) roboty rozbiórkowe dotychczasowego dachu i montażowe nowego dachu zgodnie z dokumentacją 

projektową; 
f) wszelkie niezbędne roboty towarzyszące – budowlane w tym również uzyskanie wszelkich  opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi;  
g) Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową, tj. 

charakterystyką użytych materiałów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji; 
h) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg  

i terminowe jego realizowanie, tak w okresie trwania procesu inwestycyjnego, jak i w okresie 
obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości; 

i) Wykonawca w przypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Zamawiającego 
w toku wykonywanych robót budowlanych, winien dokonać jego naprawy i doprowadzić dany element do 
stanu poprzedniego; 

j) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez wszystkie osoby 
zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
(zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) itp.; 

k) Przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych dla Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (wszelkie uzgodnienia, decyzje instytucji itp.).; 

 
Oferta dostarczana przez Wykonawców powinna obejmować cały zakres prac niezbędnych do wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych dotychczasowego i montażowych nowego dachu. Obiekt musi spełniać wszystkie 
wymagania w zakresie BHP i wszelkich innych  niezbędnych instytucji: 
 
● Straż Pożarna; 
● Inspekcji sanitarnej; 
● Urząd Dozoru Technicznego; 
● Nadzór budowlany; 
 
Wszystkie zadania po uzyskaniu akceptacji projektów przez Inwestora należy wykonać w terminach 
określonych w niniejszych warunkach. 
 
1.3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

a. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów w 
tym norm, rozporządzeń, ustaw i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, 
stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 
wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym – przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
Wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym 
oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach budowlano - wykonawczych i 
w specyfikacjach technicznych. 

 
 
 
 1.4 Organizacja robót budowlanych 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

1) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
3) projekt organizacji budowy, 
4) projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych większych gabarytach lub masie). 
 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
  
1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
1.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją 
obiektów oznaczonych na kopii planu zagospodarowania terenu. 
 
1.8 Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-
użytkowym. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez 
niego poprawione na własny koszt.  
 
2. Ustalenia ogólne 
 

Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego.  
Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą 
określoną w umowie i niniejszej specyfikacji ogólnej.  
 
2.1. Wykaz dokumentów odbioru końcowego 
 

Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego 
obiektu: 
 
2.1.1 Dokumenty podstawowe 
 

1) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlano - wykonawczy i zezwalająca na budowę (jeśli jest 
wymagana). 

2) Dzienniki budowy (jeśli jest wymagany). 
3) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano 

- wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
2.1.2.Dokumenty instytucjonalne 
 

Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji podlegających   odbiorowi UDT. 
Protokoły straży pożarnej i innych instytucji wymaganych do prawidłowego wykonania i odbioru robót, w tym 
wszystkie wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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2.1.3.Dokumenty materiałowe 
 

1) Certyfikaty. 
2) Atesty. 
3) Aprobaty techniczne. 

 
2.1.4.Wyniki badań 
 

1) protokół odbiorczy przewodów kominowych i wentylacji 
2) protokoły powykonawcze pokrycia dachowego 

 
2.1.5.Dokumentacja powykonawcza 
 

  Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
1) Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu budowlano - wykonawczego wraz z naniesieniem 

zmian dokonanych w trakcie realizacji, 
2) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 
3. Cześć informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego     
                          
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów;       
                                                                                             

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 
Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działki. 
 
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 

Inwestycja będzie realizowana m.in. zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. 
Zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, 
poz. 563) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072 ) 

 
3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

Zamówienie mapy do celów projektowych (obejmującą swoim zakresem całość opracowania) spoczywa na 
wykonawcy.  
 

Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia uwagi do proponowanych rozwiązań projektowych i wyda 
zalecenia do uwzględnienia na etapie projektu budowlano - wykonawczego, w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
złożenia dokumentacji do Zamawiającego. 
 
Wykonawca opracuje projekt budowlano - wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie 
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlano - wykonawczego i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym 
pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne 
będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych. 
 
Zamawiający zastrzega przed złożeniem oferty obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej. 
 
 Zamawiający oczekuje następujących terminów zakończenia przedmiotu postępowania:  
 

Rozbiórka dotychczasowego dachu i montaż nowego dachu nad budynkiem basenu wraz z pracami 
towarzyszącymi i uzyskaniem stosownych pozwoleń na użytkowania- 30.04.2023 r. 
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Załącznik nr 1.3 
 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 DLA ZADANIA NR 3 

 
 
 
  
Zamawiający: 
VENUS sp. z o.o. 
ul. Nadmorska 15 
72-330 Mrzeżyno 

   
Nazwa zamówienia: 
Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem 
gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E polegający na usunięciu porostów i jednoczesnym 
zaimpregnowaniem oraz malowaniem powierzchni dachówki wraz z poprawkami obróbek blacharskich,  
na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Bursztynowej 6 w Mrzeżynie. 
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1. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. 
 
Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem 
gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E polegający na usunięciu porostów i jednoczesnym 
zaimpregnowaniem oraz malowaniem powierzchni dachówki wraz poprawkami obróbek blacharskich, na 
terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 

 
Zadanie obejmuje swoim zakresem: 
 
Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami. 
 

Planowana konserwacja dachów będzie realizowana przez: 
 
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji VENUS sp. z o.o. 
 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 

 
Stan faktyczny obiektu i zakres wymagań Zamawiającego: 
 
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dachów stromych z pokryciem dachówką betonową. Długoletnie 
użytkowanie oraz wpływ warunków atmosferycznych doprowadziło do pojawienia się w dużej ilości porostów i 
mchów na powierzchni dachów. Występują również nieliczne ubytki w systemie odwodnieniowy jak również 
nieliczne uszkodzenia dachówek. 
  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby: 
 

1) prawidłowo zrealizował prace przygotowawcze;  
2) dokonał demontażu wszystkich niezbędnych rzeczy wynikających z konieczności prowadzenia dalszych 

prac; 
3) prawidłowo zaprojektował prace konserwacyjne mające na celu usunięcie porostów i jednoczesnym 

zaimpregnowaniem dachówki oraz naprawę systemu odwodnieniowego dachów. 
4) wykonał warstwy wykończeniowe powierzchni: 

Odgrzybianie i odtłuszczanie dachu. 
Wymiana uszkodzonych dachówek. 
Mycie dachu pod wysokim ciśnieniem wodą z dodatkiem neutralizującym i zmiękczającym zabrudzenia 
(mchy, grzyby i porosty). 
Nałożenie środka głęboko penetrującego, który neutralizuje algi, mchy, grzyby i porosty, blokuje 
powstawanie nowych zarodników oraz zwiększa przyczepność farby do dachówki. 
Zabezpieczenie miejsc narażonych na działanie farby. Miejsca newralgiczne są malowane za pomocą 
pędzla. 
Malowanie dachówek agregatem hydrodynamicznym. Regulowane ciśnienie (80-250 bar) sprawia, że 
farba dociera do każdego zakamarka dachówki. 
Druga warstwa farby. Wyrównanie powierzchni i nadanie gładkiej struktury z odpowiednim połyskiem wg 
zamówienia. 

5) Dokonał poprawek obróbek blacharskich 
6) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu, który będzie spełniał minimalne parametry 

określane przez konserwację. 
 

 
Zakres zamówienia i obowiązki Wykonawcy: 
 

a) wykonanie wszelkich ekspertyz, opinii  wynikających z konieczności opracowania sposobu konserwacji 
dachówki betonowej i systemu odwodnieniowego, o ile takie będą konieczne dla prawidłowego 
wykonania zadania. 

b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 
c) wszelkie niezbędne prace towarzyszące – budowlane, w tym również uzyskanie wszelkich wszystkich 

opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi;  
d) Wykonawca wykona opisowa dokumentację powykonawczą, tj. charakterystyką użytych materiałów oraz 

z podaniem sposobu ich konserwacji; 
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e) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt zamówienia, w tym za przebieg i terminowe jego 
realizowanie, tak w okresie trwania procesu inwestycyjnego, jak i w okresie obowiązywania rękojmi za 
wady i gwarancji jakości; 

f) Wykonawca w przypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia należącego do Zamawiającego 
w toku wykonywanych robót budowlanych, winien dokonać jego naprawy i doprowadzić dany element do 
stanu poprzedniego; 

g) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez wszystkie osoby 
zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
(zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) itp.; 

 
Oferta dostarczana przez Wykonawcę powinna obejmować cały zakres prac niezbędnych do wykonania i ich 
odbioru. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie BHP i wszelkich innych  niezbędnych instytucji: 
 
● Straż Pożarna; 
● Nadzór budowlany; 
 
Wszystkie zadania po uzyskaniu akceptacji sposobu wykonania prac przez Inwestora należy wykonać  
w terminach określonych w niniejszych warunkach. 
 
1.3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

a. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Prace konserwacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów w tym norm, rozporządzeń, ustaw i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych, mają spełniać wymagania polskich 
przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, 
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac konserwacyjnych. 
 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu. 

 
b. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE  

 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby: 
 
1) dokonał demontażu wszystkich niezbędnych rzeczy wynikających z konieczności prowadzenia 

dalszych prac konserwacyjnych;  
2) prawidłowo zaprojektował prace konserwacyjne mające na celu oczyszczenie i pomalowanie 

pokrycia dachowego z dachówki cementowej. 
3) wykonał warstwy wykończeniowe nawierzchni: 

 

Mycie dachówki wysokim ciśnieniem, max 180 barów żeby nie uszkodzić dachówki wraz z 

dodatkiem  pian aktywnych, które neutralizują i zmiękczają trudne zabrudzenia w tym grzyby, mchy i 

porosty. Zabezpieczanie rur spustowy przed zatkaniem założenie specjalnych siatek na łapanie 

brudu.  

 

Naniesienie na dachówkę specjalistycznego środka głęboko penetrującego, który neutralizuje algi, 

grzyby, mchy , porosty.  Zatrzymuje proces powstawania nowych zarodników a zarazem dodatkowo 

służy jako środek głęboko penetrujący grunt dachówki.  

  

Przed rozpoczęciem malowania dachówki następuje zabezpieczenie kominów,  koszów , okien oraz 

miejsc ,które mogą być narażone na działanie farby (elewacje, fasady) w miejscach newralgicznych 

przy malowaniu dachówki używany jest pędzel.  

  

Do Malowania dachówek jest używany agregat malarski o wysokim ciśnieniu 220 barów. Dzięki tej 

technice farba zostaje idealnie równo nałożona w strukturę dachówki , penetrując tym samym 

powierzchnię co powoduje utrzymywanie się koloru dachu przez wiele lat.  
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Malowanie dachówki – Ostatnia warstwa wyrównująca, która porowatą powierzchnię dachówki 

wyrównuje nadając jej gładszą strukturę i ujednolica powłokę dachu. 

4) Wykonanie poprawek obróbek blacharskich 

5) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu  
6) Prace konserwacyjne była wykonana i ułożona zgodnie z instrukcją producenta;  

 
 1.4 Organizacja robót budowlanych 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

1) harmonogram rzeczowo-finansowy, 
 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
  
1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
1.7 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją 
obiektów oznaczonych na kopii mapy zasadniczej. 
 
1.8 Wykonanie prac konserwacyjnych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac konserwacyjnych zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach konserwacyjnych, 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.  
 
2. Ustalenia ogólne 
 

Odbiór prac konserwacyjnych to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy 
gotowego zakresu wynikającego z harmonogramu rzeczowo – finansowego..  
Odbiór końcowy to odbiór całości prac konserwacyjnych od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurą określoną 
w umowie.  
 
2.1. Wykaz dokumentów odbioru końcowego 
 

Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego prac 
konserwacyjnych: 
 
 
 
 
2.1.1 Dokumenty podstawowe 
 

1) Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania prac konserwacyjnych zgodnie z ofertą, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. 
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2.1.2.Dokumenty materiałowe 
 

1) Certyfikaty. 
2) Atesty. 
3) Aprobaty techniczne. 

 
 

3. Cześć informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego     
                          
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów;     
                                                                                               

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działki. 
 
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 

Konserwacja będzie realizowana m.in. zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz.U.  2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)  
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, 
poz. 563) 

 
Zamawiający zastrzega przed złożeniem oferty obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej.  
Zamawiający oczekuje następujących terminów zakończenia przedmiotu postępowania: 30.04.2023r. 
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Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

/pełna nazwa Wykonawcy/ 
 
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………. 
 
tel. ……………………………… REGON …………………..………… NIP ……………..………… 
 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe OWiR VENUS sp. z o.o. z dnia 08.07.2022 r. dotyczące realizacji 
zamówienia pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” trzech zadań remontowo – 
budowlanych w zakresie:  

1 Zadanie nr 1. - Roboty instalacyjno-montażowe polegające na budowie dwóch niezależnych 
kotłowni gazowych oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 
VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 

2 Zadanie nr 2. - Remont dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika w kształcie 
piramidy nad brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali 
wentylacyjnej w budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z 
o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
 

3 Zadanie nr 3. - Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem 
personelu, budynkiem gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E  polegająca na 
usunięciu porostów i jednoczesnym zaimpregnowaniem i malowaniem powierzchni dachówki i 
wykonanie poprawek obróbek blacharskich,  na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 
VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 

 

2.  zgodnie z zakresem opisanym w „Formularzu zapytania ofertowego” oferuję / oferujemy jego 
wykonanie: 
1) w zakresie zadania nr 1: na kwotę brutto ………………………………... zł (słownie: 

……………………………………… w tym podatek VAT 23 % ……………………………….... zł, w 
tym: 
a) w zakresie części I: 

I. kotłowni w budynku hotelowym - na kwotę brutto ………………………………... zł 
(słownie: ……………………………………… w tym podatek VAT 23 % 
……………………………….... zł 

II. kotłowni w budynku kuchni i stołówki - na kwotę brutto ………………………………... 
zł (słownie: ……………………………………… w tym podatek VAT 23 %  

III. instalacji wodociągowej – na kwotę brutto ……………………………….... zł (słownie 
…………………. w tym podatek VAT 23%) 

2) w zakresie zadania nr 2: na kwotę brutto ………………………………... zł (słownie: 

……………………………………… w tym podatek VAT 23 % ……………………………….... zł. 
3) w zakresie zadania nr 3: na kwotę brutto ………………………………... zł (słownie: 

……………………………………… w tym podatek VAT 23 % ……………………………….... zł. 
 

4 Warunki płatności zgodnie z zasadami opisanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

trzech zadań remontowo – budowlanych w zakresie:  

Zadanie nr 1. - Roboty instalacyjno-montażowe polegające na budowie dwóch niezależnych kotłowni gazowych 

oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 

15 w Mrzeżynie. 

Zadanie nr 2. - Remont dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika w kształcie piramidy nad 
brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali wentylacyjnej i wykonanie robót 
towarzyszących w budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. 
Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
 
Zadanie nr 3. - Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, budynkiem 
gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E  polegająca na usunięciu porostów i jednoczesnym 
zaimpregnowaniem i malowaniem powierzchni dachówki i wykonanie poprawek obróbek blacharskich,  na terenie 
Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
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 zgodnie z załącznikiem nr 1.1 (dla zadania nr 1), załącznikiem nr 1.2 (dla zadania nr 2) oraz załącznika 
nr 1.3 (dla zadania nr 3) do przedmiotowego formularza zapytania ofertowego pn. „Program funkcjonalno 
- użytkowy.” 
 

5. Zamówienie obejmuje łączne wykonanie dla zadania nr 1 i 2: 
1) projektu budowlano-wykonawczego (w ilości 4 egzemplarzy) - oddzielnie dla każdego zadania 

oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót budowlanych objętych 
przedmiotowym zamówieniem, tj. m.in. uzyskanie i skompletowanie wszelkich niezbędnych 
dokumentów związanych z uzyskaniem pozwoleń na rozpoczęcie prac, realizację budowy oraz 
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu, 

2) wykonanie na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlano-wykonawczego, 
wszelkich robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, instalacją, montażem etc. oraz 
przeprowadzeniem min. 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu serwisowego i 
konserwacyjnego w niezbędnym zakresie, w okresie gwarancji, 

Dla zadania nr 3 zamówienie obejmuje: 
1) przedstawienie programu prac konserwacyjnych dachów stromych pokrytych 

dachówką betonową w postaci opisowej wraz z charakterystyką użytych materiałów 
wraz z podaniem sposobu ich konserwacji, 

2) wykonanie wszelkich robót związanych z konserwacją pokrycia dachowego z 
dachówki betonowej wraz z poprawkami obróbek blacharskich z blachy miedzianej 
etc. oraz przeprowadzeniem min. 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu 
serwisowego i konserwacyjnego w niezbędnym zakresie, w okresie gwarancji. 

 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego 
począwszy od wykonania dokumentacji budowlanej poprzez realizację robót rozbiórkowych i 
budowlanych, po wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją jakościową oraz 
z rozwiązaniem wszelkich kolizji oraz  uporządkowaniem terenu. 

 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) dla zadania nr 1: 
a) część I: 

I. kotłowni w budynku hotelowym - do 30.11.2022 r. 
II. kotłowni w budynku kuchni i stołówki – do 30.11.2022r. 

III. instalacji wodociągowej – do 30.11.2022r. 
2) dla zadania nr 2 – 30.04.2023r. 
3) dla zadania nr 3 – 30.04.2023r. 

 

2. Okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia - ………………………………………… 
/min. 36 m-cy/ 

3. Oświadczenia: 
1) Oświadczamy, że otrzymaliśmy informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty, 
2) Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty zawrzemy umowę według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, oraz na warunkach podanych w naszej ofercie, 
3) Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym,  
4) Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne 

do wykonania zamówienia, 
5) Oświadczamy, że podana cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i 

stanowi całkowite wynagrodzenie z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją 
zadania. 

6) Oświadczamy, że brak zgód korporacyjnych wymaganych umową spółki na podpisanie z nami 
umowy, nie będzie stanowić podstawy kierowania przez nas roszczeń wobec spółki. 
 

 
 
 
 
…………………………       …………………………………. 
/miejscowość, data/       /podpisy i imienne pieczątki osób                        

uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu  
Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 
(Wzór umowy) 

 
 

Umowa nr  …............... 

zawarta w dniu …............... r. 
 

 
pomiędzy: 
VENUS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadmorska 15,  

72-330 Mrzeżyno, NIP 8571065729, REGON 810897210, KRS 0000139730,  
reprezentowaną przez  
Przemysława Dawida  – Prezesa spółki, 
zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 
….................................................................................................................... z siedzibą ………………… 
NIP …...................., REGON …............................., KRS …........................, 
reprezentowanym(ą) przez 
………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

wyłonionym zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o realizację zamówienia w trybie zapytania 
ofertowego.  
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”, polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i 
na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych w zakresie:  
Zadanie nr 1. - Roboty instalacyjno-montażowe polegające na budowie dwóch niezależnych kotłowni 
gazowych oraz instalacji wodociągowej na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. 
przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
Zadanie nr 2. - Remont dachu nad budynkiem pływalni wraz z likwidacją świetlika w kształcie piramidy 
nad brodzikiem oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bez centrali wentylacyjnej i wykonanie 
robót towarzyszących w budynku basenu na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. 
przy ul. Nadmorskiej 15 w Mrzeżynie. 
Zadanie nr 3. - Konserwacja dachów stromych nad wszystkimi obiektami: budynkiem personelu, 
budynkiem gastronomicznym, budynkiem noclegowym A – E  polegająca na usunięciu porostów i 
jednoczesnym zaimpregnowaniem i malowaniem powierzchni dachówki i wykonanie poprawek obróbek 
blacharskich,  na terenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji VENUS Sp. z o.o. przy ul. Nadmorskiej 15 w 
Mrzeżynie. 

. 
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa „Program funkcjonalno-użytkowy” stanowiący 

załącznik nr 1.1 (dla zadania nr 1), załącznik nr 1.2 (dla zadania nr 2) oraz załącznik nr 1.3 (dla zadania 
nr 3) do  formularza zapytania ofertowego wraz z opisem proponowanych rozwiązań dla każdego z 
zadań i ofertą wykonawcy.  

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także 
zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 

4. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez 
Wykonawcę z Zamawiającym. Ostateczny kształt projektu musi zostać przez Zamawiającego 
zatwierdzony. Zatwierdzenie ostatecznej wersji dokumentacji technicznej wielobranżowej nastąpi w 
terminie najpóźniej 7dni od daty jej przedłożenia przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót 
budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem, w tym m.in. uzyskanie i skompletowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy personelu 
Wykonawcy niezbędnych do uzyskania pozwoleń na rozpoczęcie, realizację budowy oraz przygotowanie 
dokumentacji do złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac wchodzących w zakres procesu 
budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji budowlanej poprzez realizację robót 
rozbiórkowych i budowlanych, po wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z rozwiązaniem 
wszelkich kolizji oraz  uporządkowaniem terenu. 

7. Jeżeli Wykonawca uzna to za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy może po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonać zmian w projekcie budowlano - wykonawczym (po 
uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego) wnioskować o zmianę ww. pozwolenia na budowę. 

8. Wraz z odbiorem utworów wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, w 
tym w szczególności wraz z odbiorem dokumentacji projektowej Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów na wszystkich polach eksploatacji 
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wskazanych w umowie oraz uprawnienie do wykonywania praw zależnych w ramach przenoszonych 
praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy (autora dokumentacji projektowej) oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, 
terytorialnych i ilościowych użytkować i utrwalać utwory na własny użytek, w tym w szczególności 
dokonywać ich przeróbek, adaptacji i korekt oraz przekazać opracowania utworów, jak również dowolną 
ich część innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, w 
tym projektowych, 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto w szczególności: 
a) uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie, przebudowę lub innego rodzaju modyfikację 

przyłączy i instalacji zasilających przebudowywany obiekt od właściwych instytucji eksploatujących i 
zarządzających sieciami lub stacjami. 

b) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej 
wymaganych przepisami prawa, rzeczoznawcami instalacji p.poż., sanitarno-higienicznych i innych 
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

c) Wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu projektów budowlano-wykonawczych w tym 
pełnej dokumentacji w wersji elektronicznej (w formacie nieedytowalnym PDF i w zależności od 
opracowanego dokumentu stanowiącego element dokumentacji w formacie DOC, XLS, DWG itp.) 
na płycie CD) w 4 egz. 

d) oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć oraz zgodny z umową. 

e) Oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytuły praw autorskich i 
praw zależnych, 

f) prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed 
kradzieżą.  

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy 
Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.  

h) zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich 
Zamawiającemu.  

i) zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.  

j) zapewnienie stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, o którym mowa w ustawie z 
dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351)),  

k) zapewnienie kierownictwa budowy i robót,  
l) zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na 

prawidłowe i terminowe wykonanie prac i robót, 
m) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, 
n) utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz oznakowanie robót zgodnie z instrukcją oznakowania robót,  
o) realizacja instrukcji i poleceń wydawanych przez zespół Inspektora Nadzoru,  
p) prowadzenie Dziennika budowy i realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy,  
q) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych,  
r) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (pełna dokumentacja jakościowa), a w szczególności: 
protokołów badań i sprawdzeń, protokołów odbiorów technicznych, deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, Dziennika budowy, zaświadczeń 
właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami, niezbędnych świadectw kontroli jakości,  

s) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie terenu 
czystego i nadającego się do użytkowania, 

t) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach prób i odbiorów częściowych,  
u) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego),  

v) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych w 
terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, roboty zamienne powinny być 
uzgodnione i potwierdzone z Inspektorem Nadzoru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 
robót, ich części bądź majątku właściciela budynku – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu 
poprzedniego wolnego od wad,  

w) usuwanie na bieżąco powstałych w czasie prowadzenia robót odpadów technologicznych i 
dokonywanie ich likwidacji we własnym zakresie, utylizacja odpadów powinna być przeprowadzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły potwierdzające prawidłową gospodarkę 
odpadami powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu,  

x) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go właścicielowi 
nieruchomości, 
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y) dostarczanie na bieżąco niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. atestów, certyfikatów, deklaracji 
zgodności, protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
Umowy,  

z) wykonanie badań, prób i sprawdzeń instalacji,  
aa) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego,  
bb) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót,  
cc) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości,  

dd) ponoszenie innych kosztów niezbędnych do wykonania pełnego zakresu robót umożliwiające 
użytkowanie wykonanych instalacji zgodnie z przeznaczeniem. 

ee) Wykonanie instrukcji eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy, zawierającej szczegółowe 
informację odnośnie sposobu użytkowania, konserwowania oraz pełnej informacji eksploatacji 
przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego 
przeglądu serwisowego i konserwacyjnego w okresie gwarancji. 

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy - od dnia jej zawarcia. 
Termin zakończenia zamówienia - Nie później niż do dnia: 
1) dla zadania nr 1: 

a) część I: 
I. kotłowni w budynku hotelowym - do 30.11.2022 r. 

II. kotłowni w budynku kuchni i stołówki – do 30.11.2022 r. 
III. instalacji wodociągowej do 30.11.2022 r. 

2) dla zadania nr 2 – 30.04.2023r. 
3) dla zadania nr 3 – 30.04.2023 r. 

2. Za termin zakończenia wykonania zamówienia uważa się zakończenie robót budowlanych wraz z 
uzyskanie zgody na ich użytkowanie (jeśli jest wymagana) i zgłoszenie ich do odbioru końcowego. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży na ręce Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, w formie pisemnej, ze 
szczegółowym opisem działań związanych z projektowaniem oraz z szczegółowym zarysem działań 
związanych z robotami budowlanymi. 

4. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 
terminie do 7 dniu od dnia jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie 
7 dni od otrzymania harmonogramu rzeczowego oznacza jego zatwierdzenie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy do 
faktycznego postępu robót. Aktualizacje harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowią zmiany 
umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego aktualizacje sporządza się w 3 egzemplarzach, po 
jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: 

1) w zakresie zadania nr 1: na kwotę brutto ………………………………... zł (słownie: 

……………………………………… w tym podatek VAT 23 % ……………………………….... zł, w 
tym: 
a) w zakresie: 

I. kotłowni w budynku hotelowym - na kwotę brutto ………………………………... zł 
(słownie: ……………………………………… w tym podatek VAT 23 % 
……………………………….... zł 

II. kotłowni w budynku kuchni i stołówki - na kwotę brutto ………………………………... 
zł (słownie: ……………………………………… w tym podatek VAT 23 % 
……………………………….... zł 

III. instalacji wodociągowej - na kwotę brutto ………………………………... zł (słownie: 
……………………………………… w tym podatek VAT 23 % 
……………………………….... zł 

2) w zakresie zadania nr 2: na kwotę brutto ………………………………... zł (słownie: 

……………………………………… w tym podatek VAT 23 % ……………………………….... zł. 
3) w zakresie zadania nr 3: na kwotę brutto ………………………………... zł (słownie: 

……………………………………… w tym podatek VAT 23 % ……………………………….... zł. 
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi 

(przejściowymi), oraz fakturą końcową, z zastrzeżeniem że pierwsza faktura będzie wystawiona przez 
Wykonawcę po zrealizowaniu projektu budowlano-wykonawczego robót i nie może być wyższa niż 30 % 
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(zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) przedmiotu zamówienia. Wartość faktur 
częściowych nie może przekroczyć 90% wartości zamówienia. 

3. Rozliczanie częściowe wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie protokołów częściowych 
odbioru podpisanych przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz faktur częściowych.  

4. W przypadku realizacji robót z udziałem Podwykonawcy, do faktury Wykonawca dołącza zestawienie 
kwot, które są należne Podwykonawcy z tej faktury potwierdzone przez Podwykonawcę i oświadczenie 
Podwykonawcy o zapłaceniu na jego rzecz wskazanych kwot.  

5. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia a w szczególności podatki, ewentualne cła, 
koszty prac projektowych i uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty prac projektowych i 
uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty wynikające z pracy na czynnym obiekcie, koszty 
materiałów pomocniczych, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie 
itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

7. Wynagrodzenie uwzględnia wykonanie wszystkich czynności i dostawę wszystkich towarów oraz 
materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, 
wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen w produkcji budowlano-
montażowej itp. 

9. Po zakończeniu robót budowlanych przeprowadzone zostaną czynności odbioru końcowego. Odbiór 
końcowy polega na finalnej ocenie wykonania całości robot w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość odbioru końcowego, fakt ten 
musi zostać odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony na pisemnym zgłoszeniu gotowości do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

10. Po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu 
pełnomocnictwa do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu 
Dozoru Technicznego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli/ odbioru obiektu budowlanego a po 
otrzymaniu oświadczeń o braku sprzeciwy lub uwag ze strony w/w organów, Wykonawca wystąpi w 
imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa do Powiatowego Inspektora 
nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile wymaga tego 
decyzja pozwolenia na budowę) lub dokona zgłoszenia zakończenia budowy z uzyskaniem 
zaświadczenia o braku sprzeciwu. 

11. Dla potrzeb kontroli obiektu budowlanego przez organy PIS, PSP, UDT i PINB Wykonawca sporządzi 
dokumentacje odbiorową obejmującą wszelkie rysunki techniczne, dokumenty, atesty, badania, operaty 
geodezyjne i inne opracowania wymagane przez w/w organy kontrolujące obiekt. Wykonawca również 
będzie uzupełniał tę dokumentację na wezwanie w/w/ organów podczas kontroli obiektu. Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy wszelkie niezbędne pełnomocnictwa i zapewni obecność swoich przedstawicieli. 

12. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 
1) ) kompletną dokumentację powykonawczą całości wykowanych robót, sporządzona na 

podstawawie dokumentacji technicznej i z uwzględnieniem ewentualnych zmian, 
2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
3) oryginał dziennika budowy, 
4) zbiór wszelki zatwierdzonych Kart Materiałowych z załączeniem wszelkich atestów, 

certyfikatów, aprobat technicznych i projektów warsztatowych dla wbudowanych materiałów, 
urządzeń i wyposażenia, 

5) kopie protokołów wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych (o ile 
dotyczy), 

6) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i wymaganiami umowy, 

7) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o braku sprzeciwu na 
użytkowanie obiektów ze zgłoszeniem zakończenia budowy, 

8) dokumentację eksploatacyjną obejmującą m. In. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i 
instrukcję użytkowania praz wbudowanych urządzeń i wyposażenia, a także inne opracowania 
umożliwiające Zamawiającemu poprawną i bezpieczna eksploatację budynku. 
Wszelkie dostarczone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
przedstawicieli Wykonawcy. 

13. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia przekazania 
kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 12, powyżej. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony 
przez przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru  z udziałem przedstawicieli Wykonawcy w 
szczególności Kierownika Budowy i Projektantów;. 

14. Terminem zakończenia realizacji robót budowlanych jest dzień protokolarnego, bezusterkowego odbioru 
końcowego robót objętych przedmiotem umowy, 

15. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest sporządzony protokół odbioru 
końcowego potwierdzony przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

16. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniesie Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości  10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: …………………. 

(słownie złotych: ……………………………………………..).  

2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

1. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie wyłącznie w jednej z następujących form;  

1) gwarancjach bankowych, 

2) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

3) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 
§ 4 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże:  
1) zapisy umowy wykonawcy z podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy. 
2) wykonawca koordynuje roboty realizowane przez podwykonawców i odpowiada przed 

zamawiającym za wszelkie ich działania i zaniechania. 
3) jest odpowiedzialny za rozliczenia z podwykonawcą i z tego tytułu nie przysługują podwykonawcy 

żadne roszczenia względem zamawiającego gdyż nie jest on bezpośrednią stroną w umowie 
między zamawiającym a wykonawcą.  

4) w przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu pisemne 
potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową tej faktury, o dokonaniu 
zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed terminem zapłaty faktury 
końcowej.  
 

§ 5 
Inspektor Nadzoru 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiającego na budowie w osobach:  
1) p. ................. ..................................... - Upr. Nr ……………………. w branży 

…………………………………  
2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, 

poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, 
programem funkcjonalno-użytkowym, projektem budowlano - wykonawczym i przepisami prawa 
budowlanego.  

3. Do zadań Inspektora Nadzoru należy w szczególności:  
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami prawa oraz przepisami 
BHP, jak także zasadami wiedzy technicznej,  

2) organizowanie narad budowy na których obecność Wykonawcy jest obowiązkowa, 
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie,  

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,  
5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów,  
6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru poszczególnych elementów robót i gotowych 

obiektów budowlanych oraz przekazywanie ich do użytkowania,  
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,  
8) wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy i przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane. 
 

§ 6 
1. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera  

na odpady budowlane. 
2. Wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera obciążają Wykonawcę. 
3. Opróżnianie kontenera, o którym mowa w ust. 2 umowy, obciąża Wykonawcę. 
4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wniosek materiałowy na każdy element 

wykończeniowy (widoczny) dla przedmiotowego przedsięwzięcia (wniosek powinien zawierać: certyfikaty 
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na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobaty 
techniczne oraz gwarancje producentów dla montowanych urządzeń i sprzętu. Przekazywane materiały 
powinny być skatalogowane, opisane, uporządkowane i zgrupowane według branż), 

5. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pismem na adres zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu dokumentację powykonawczą a w 

szczególności: 
1) oryginał projektu budowlano-wykonawczego, 
2) instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń, 
3) karty techniczne, atesty lub deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów i urządzeń, 
4) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 4 egz. 
5) inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, i 
częściowych Wykonawca będzie zgłaszał na 2 dni przed zakończeniem prac. 

 
§ 7 

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków Umowy, jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań 
wynikających z Umowy.  

2. W czasie realizacji robót zarzuty dotyczące naruszenia warunków umowy Strony przekazują sobie 
wzajemnie z zachowaniem formy pisemnej. W terminie do 3 dni od daty otrzymania Wykonawca jest 
zobowiązany przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie do 3 dni.  

3. W razie naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu 
do zaprzestania naruszeń i w terminie 3 dni braku reakcji na wezwanie, przerwać realizację umowy w 
dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym:  

 obciążyć Wykonawcę karami umownymi,  

 wypowiedzieć Umowę w części robót nie wykonanych,  

 odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  
 

 
§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 
/z zastrzeżeniem ust. 3 i 4/. 

2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia określonego w § 
3 za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub 
rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia wyznaczonego bądź uzgodnionego między stronami na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 3, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych, strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na 
zasadach ogólnych określonych  w art. 471 kc. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zadania nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu faktury. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona i wynosić 
będzie ............................licząc od daty odbioru końcowego.  

2. Okres gwarancji wynosi ...................... licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy  

i wymagać będzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrębnego dokumentu. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do minimum 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu 

serwisowego i konserwacji systemu w okresie gwarancji. 
 

§ 11 
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1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji, 
wprowadzenie do obrotu, utrwalenie i zwielokrotnienie dostępnymi technikami, powielanie, publiczne 
odtworzenie i udostępnienie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej bez wad i usterek 

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na 
wykonanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim 
wykonywania zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o 
których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie 
przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji 
oraz za zależne prawa autorskie.  

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo budowlane. 
 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.    
 

§ 16 
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część i w wypadku rozbieżności pomiędzy treścią załączników a 
umową pierwszeństwo mają postanowienia umowy, a następnie pozostałe załączniki według stopnia ich istotności 
np. program funkcjonalno-użytkowy dla zadania nr 1, dla zadania nr 2 i dla zadania nr 3, projekty budowlano - 
wykonawcze itd. 
 

§ 17 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wobec Zleceniodawcy, że nie użyje, nie wykorzysta, ani nie przekaże 

jakiejkolwiek osobie trzeciej jakichkolwiek danych przetwarzanych przez Zleceniodawcę, informacji 
dotyczących działalności, księgowości, finansów, postanowień umownych lub własności intelektualnej 
Zleceniodawcy lub tez jakichkolwiek interesów, transakcji, spraw lub majątku Zleceniodawcy, o jakich mógł 
się dowiedzieć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, jak również innych informacji/danych 
oznaczonych przez Zleceniodawcę jako „poufne” oraz, że dołoży najwyższej staranności w celu 
zapobieżenia ujawnienia jakichkolwiek informacji/danych dotyczących takich spraw (dalej również: 
„Informacje Poufne”). 

2. Niezależnie od ust. 1 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne 
wszelkie informacje i dane otrzymane lub uzyskane w skutek lub w związku z zawarciem niniejszej Umowy, 
odnoszące się w szczególności do negocjacji, postanowień lub przedmiotu Umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu podjęcia uzasadnionych 
czynności niezbędnych do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informację Poufną w ramach 
współpracy Stron nie ujawni Informacji poufnej zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez 
uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia Zleceniodawcy. 

4. Obowiązek zachowania poufności określony w niniejszym paragrafie nie dotyczy Informacji Poufnych, które: 
a) są powszechnie znane; 
b) zostały powzięte przez Stronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania 

takich informacji na podstawie niniejszej Umowy; 
c) zostały ujawnione na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy w zakresie i podmiotom 

określonym w tej zgodzie; 
d) informacji, której ujawnienie jest wymagane ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie są ograniczone do roku od daty zakończenia obowiązywania 
niniejszej Umowy. 

 
 
 

§ 18 
1. W zakresie objętym niniejszą Umową Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe 

wykonanie Umowy. 
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2. Strony ustalają, że w razie nieprawidłowego wykonania Umowy Zleceniodawca może żądać od 
Zleceniobiorcy kary umownej o wartości sześciokrotnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Postanawiania ust. 2 nie stoją na przeszkodzie domaganiu się przez Zleceniodawcę zapłaty odszkodowania 
w sytuacji, gdy powstała szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 

4. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą 
Umowę z terminem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zleceniobiorcy nie przysługują żadne roszczenia majątkowe 
związane z rozwiązaniem niniejszej umowy. 

6. Żadna ze Stron nie ponosi konsekwencji niewykonania Umowy wynikającego wyłącznie z działania siły 
wyższej rozumianej, jako nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron zdarzenie uniemożliwiające 
wykonanie umowy w całości lub części, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 
należytej staranności. W przypadku przerwy w realizacji Umowy przez Stronę trwającej dłużej niż 14 dni, 
wynikającej z wystąpienia siły wyższej, druga strona ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, co 
będzie uważane za rozwiązanie Umowy z ważnych powodów. 

7. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy może on domagać się od Zleceniodawcy 
odsetek ustawowych. 

 
 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania nr 1, dla zadania nr 2 i dla zadania nr 3. 
2) Oferta Wykonawcy wraz z opisem proponowanych rozwiązań oraz wyceną zadań. 
3) Formularz zapytania ofertowego    

 


