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Nr sprawy: BZ/ZP.09/18/06/19. 
 

Załącznik nr 2A do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(dalej „OPZ”) 

 
 
 

Przedmiot zamówienia:  
 
Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią 
instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji 
pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” (dalej „Przedsięwzięcie budowalne”), 
współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

 
 

Zamawiający: 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 
 
 
Kody CPV:  
 
45000000-7 – Roboty budowlane; 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej;  
45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów; 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;  
45262300-4 Betonowanie; 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków;  
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;  
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków;  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;  
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych;  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg; 
45331000-6 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

 
 
 
 

Włocławek, czerwiec 2019 r. 
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§ I 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (Przedsięwzięcia budowlanego) 
 

Przedmiot zamówienia. 
 
Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią 
instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. 
„Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wymaganej prawem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów 
powstałych w wyniku realizacji robót budowanych. 
Zakres Przedmiotu zamówienia wynika z konieczności zmiany urządzeń technologicznych hali 
segregacji. Wymiana tych urządzeń wiąże się z koniecznością wykonania rozbiórki, remontu, 
przebudowy i rozbudowy elementów budowlanych w hali segregacji odpadów. 

 
2. Zakres robót 
 

Zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlanym  
i projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki do 2B do SIWZ roboty budowlane obejmują 
między innymi: 

 Roboty przygotowawcze; 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe wynikające z dokumentacji projektowej, 

 Roboty ziemne, 

 Roboty montażowe konstrukcji stalowej, 

 Roboty betonowe i żelbetowe; 

 Roboty murowe i wykończeniowe; 

 Roboty sanitarne; 

 Roboty elektryczne i teletechniczne; 

 Roboty drogowe – uzupełnienie i odtworzenie nawierzchni dróg i placów. 
 
Ponadto w terminie uzgodnionym z Wybranym wykonawcą (tj. dostawcą linii sortowniczej 
wybranym przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania - Sutco - Polska Sp. z o.o.), 
Wykonawca zdemontuje istniejącą linię technologiczną sortowania odpadów (istniejące urządzenia takie 
jak: sito bębnowe, przenośniki podsitowe, przenośnik kanałowy, kabinę sortowniczą i prasę belującą wraz 
z ich konstrukcjami wsporczymi), jako zorganizowania frontu robót dla Dostawcy technologii  
do wykonania tymczasowej linii sortowniczej oraz docelowej linii sortowniczej 
 
3. Szczegółowe dane dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia z podziałem na 

poszczególny zakres robót. 
 

Szczegółowe dane, wymagania związane z podziałem na poszczególny zakres robót budowlanych 
zawarte są w następujących dokumentach (dalej „Dokumentacja projektowa”), która stanowi 
załącznik nr 2B do SIWZ, tj. między innymi: 

 
3.1. Projekt Budowalny; 
3.2. Projekt Wykonawczy branża konstrukcyjno-budowlana; 
3.3. Projekt Wykonawczy branża sanitarna; 
3.4. Projekt Wykonawczy branża elektryczna -remont stacji transformatorowej; 
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3.5. Projekt Wykonawczy branża elektryczna –instalacje wewnętrzne hali sortowni; 
3.6. Projekt Wykonawczy system sygnalizacji pożarowej; 
3.7. Projekt Wykonawczy zagospodarowanie terenu w tym branża drogowa; 
3.8. Projekt Wykonawczy system monitoringu CCTV; 
3.9. Projekt technologii i organizacji wykonywania robót budowlanych w zakładzie czynnym; 

 (wersja na etapie założeń projektowych) 

3.10. Scenariusz rozwoju zdarzeń w razie pożaru; 
 (wersja na etapie założeń projektowych) 

3.11. Przedmiar robót; 
3.12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
3.13. Ostateczna decyzja nr 795/2018 r. pozwolenia na budowę. 
3.14. Wytyczne ochrony p.poż.  
 

Dodatkowo Zamawiający w terminie 5 dni po podpisaniu Umowy z Wykonawcą, przekaże 
Wykonawcy Projekt technologiczny sporządzony przez Wybranego wykonawcę (tj. dostawcę 
linii sortowniczej wybranego przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania  
- Sutco - Polska Sp. z o.o.). 
 

4. Lokalizacja Przedsięwzięcia budowlanego. 
 

Teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, działki ewidencyjne 189/3, 189/4, 
190/2, 192/2, obręb 0015 Machnacz. Właścicielem działek jest Zamawiający. 
 

5. Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

Teren Zakładu objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Brześć Kujawski dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach 
Pikutkowo, Słone, Machnacz (Uchwała Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia  
24 maja 2011 roku). Zgodnie z zapisami Planu, cały teren Zakładu stanowi obszar 9NU, dla którego 
przeznaczeniem podstawowym jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów z dopuszczeniem: sieci  
i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi  
i parkingami dla samochodów śmieciarek oraz interesantów, zieleni izolacyjnej. 

 
6. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
 

Nie dotyczy, teren objęty Przedmiotem zamówienia nie jest zlokalizowany w strefie ochrony 
konserwatorskiej oraz nie podlega ochronie. 

 
7. Wpływ eksploatacji górniczej. 
 

Nie dotyczy, terem objęty Przedmiotem zamówienia nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej. 
 
8. Ogólne wymagania w zakresie wykonywania robót/przedmiotu zamówienia. 
 

1) Opis ogólny – Warunki konieczne 

1. Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącej hali segregacji odpadów 

komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej  

i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej 
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w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć 

Kujawski” będą realizowane w obiekcie czynnym i pod konkretnie zaprojektowaną 

modernizację istniejącej linii technologicznej. 

2. Zamawiający wymaga, aby przy tworzeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego i innych 

opisanych niżej dokumentów, Wykonawca uwzględnił minimalne okresy wyłączenia z pracy 

hali segregacji oraz dokonał uzgodnień trójstronnych: Zamawiający – Wykonawca robót 

budowlanych – Dostawca technologii. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

warunki określone przez Dostawcę technologii, załącznik nr 1 do Opisu zawierający: 

 Etapy prac zakresu technologii Sutco Polska Sp. z o. o. niezbędne do uwzględnienia i uzgodnienia przy 

planowaniu szczegółowego harmonogramy kolejności realizacji robót budowlanych.  

 Uwarunkowania przekazania frontu robót do montażu linii tymczasowej - technologicznej  

 Fronty robót do przekazania dla poszczególnych etapów prac montażowych dostawcy technologii 

 Proponowana kolejność prowadzenia robót budowlanych uwzględniająca uwarunkowania realizacji prac 

dostawcy technologii Sutco Polska Sp. z o.o. – do weryfikacji i uszczegółowienia przez wykonawcę części 

budowlanej na etapie realizacji prac i uzgodnień trójstronnych Inwestor – Wykonawca Robót 

Budowlanych – Dostawca Technologii,  

4. Uwzględnienie warunków Dostawcy technologii opisanych w punkcie 3, będzie podstawą 

sporządzenia i uzgodnienia przez Wykonawcę harmonogramu. Ponadto umożliwi jak 

najdłuższy czas pracy istniejącej linii sortowniczej oraz zapewni front robót dla Dostawcy 

technologii.  

5. Wykonawca musi sporządzić harmonogram robót w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo 

konstrukcyjne obiektu oraz bezpieczeństwo i higienę pracy dla pracowników własnych, 

pracowników Zamawiającego oraz pracowników Dostawcy technologii. robót.  

6. Harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania realizacji określone w porozumieniu 

trójstronnym. Kolejność realizacji poszczególnych zakresów realizacji robót budowlanych, 

Wykonawca powinien określić samodzielnie. 

7. Wykonawca wyrazi zgodę na wejście pracowników Dostawcy technologii na teren budowy  

i wykonywanie przez niego robót montażowych. Warunki udostępnienia placu budowy dla 

Dostawcy technologii, Wykonawca określi w porozumieniu trójstronnym: Zamawiający  

– Wykonawca robót budowlanych – Dostawca technologii.  

8. Osobą odpowiedzialną za montaż urządzeń technologicznych, będzie Kierownik montażu ze 

strony Dostawcy technologii, przy czym Kierownik budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny 

za prowadzenie budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 

9. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo-finansowy, a następnie prowadząc proces 

budowlany zobowiązany jest do zapewnienia dostaw wody i energii elektrycznej, (za wyjątkiem 

konieczności wykonania czynności wymaganych technologią wykonania robót  

i przewidzianych w harmonogramie – jako przerwa w pracy linii sortowniczej).  

O dodatkowych przerwach w dostawie ww. mediów Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem, przy czym przerwa każdorazowo 

nie może wynosić więcej niż ………..godzin. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie robót, zgodnie z przekazaną mu przez 
Zamawiającego, Dokumentacją projektową (załącznik nr 2B do SIWZ). Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich zapisów zawartych w Dokumentacji projektowej  



 
 

5 

 

i wykonywania robót zgodnie z zawartymi w niej rozwiązaniami technicznymi. Jeżeli z przyczyn 
technicznych ścisłe stosowanie się do zapisów Dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz projektanta  
i dokonać odpowiednich zapisów w Dzienniku budowy.  
 

3) Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie wykona co najmniej następującą 
dokumentacje i dokumenty: 

a) Harmonogram rzeczowo – finansowy; sporządzony i uzgodniony na warunkach określonych 
w § I punkt 8.1); 

b) Kosztorys ofertowy w rozbiciu na poszczególne branże, a w nich na elementy robót, 
c) Projekt technologii i organizacji robót na czynnym zakładzie przy uwzględnieniu wymagań 

określonych w Dokumentacji projektowej - opracowanie § I p. 3.9 oraz wymagań 
Zamawiającego; 

d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” 
e) Plan zagospodarowania placu budowy; w tym plan koniecznego wydzielenia i/lub  

wynagrodzeń w hali sortowni – przestrzeni dla prowadzenia robót budowlanych i przestrzeni 
dla pracy sortowni; 

f) Instrukcję współpracy w sprawie zasad bezpieczeństwa przy prowadzeniu robot budowlanych 
w zakładzie czynnym. 

g) Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). 
h) Program zapewnienia jakości; 
i) Dokumentację powykonawczą i odbiorową; 
j) Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; 
k) Scenariusz Pożarowy powykonawczy; 
l) Dokumentację warsztatową; 
m) Inne niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia. 
 

4) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora nadzoru we 
wszystkich sprawach dotyczących realizacji robót, niezależnie od tego czy były one wskazane  
w Umowie.  

5) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wybranym wykonawcą (tj. Sutco - Polska Sp. 
z o.o.), w tym między innymi na etapie sporządzania Harmonogramu, Projektu technologii  
i organizacji robót, uzyskania Pozwolenia na użytkowanie. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w ścisłej współpracy z Zamawiającym niezbędnej do 
uzyskania Pozwolenia na użytkowanie, dokumentacji będącej w posiadaniu Wybranego wykonawcy. 

 
§ II 

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 
1.1. HALA SORTOWNI 

 rozbiórka elementów obudowy hali z bramami, drzwiami, obróbkami blacharskimi,  

 rozbiórka stężeń i innej konstrukcji, kolidujących z projektowaną linią technologiczną,  

 rozbiórka żelbetowych elementów fundamentowych: rygli, ław i stóp fundamentowych, 

 rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów o konstrukcji stalowej, 
zaprojektowanej jako niezależna od istniejącej konstrukcja stalowa wraz z obudową stalową 
(ściany), dostawa i montaż nowych bram wjazdowych wraz z odbojnicami, drzwi ewakuacyjnych 
wg wytycznych p.poż., 

 wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych pod elementy konstrukcyjne (słupy), ław 
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fundamentowych, belek podwalinowych dla  projektowanej rozbudowy hali, 

 wykonanie fundamentów pod projektowane urządzenia technologiczne: sito bębnowe, prasę 
belującą, separator balistyczny, 

 rozbiórka istniejącego muru oporowego w sekcji przyjęcia odpadów hali sortowni i budowa 
nowego muru oporowego o wysokości 6,0 m,  

 rozbiórka istniejących kanałów: zasypowego w sekcji przyjęcia odpadów hali sortowni i kanału  
w sekcji rozdrabniania odpadów oraz budowa nowego kanału zasypowego w sekcji przyjmowania 
odpadów,  

 rozbiórka do głębokości 0,50 m, zasypanie (likwidacja) zbiornika dozowania osadów  
w dotychczasowej wiacie, 

 wykonanie nowej posadzki hali w obszarze rozbudowy; remont, uzupełnienie lub wykonanie 
nowej posadzki hali w części istniejącej wraz z izolacjami i dylatacjami oraz impregnacją 
powierzchni całej posadzki przeciwpyłowo,  

 montaż odwodnienia liniowego w bramie i wokół prasy belującej,  

 mechaniczne oczyszczenie istniejącej konstrukcji hali i wykonanie zabezpieczenia powłokami 
malarskimi ogniochronnymi i antykorozyjnymi, 

 wymiana pokrycia dachu hali: rozbiórka pokrycia dachowego wraz z płatwiami, obróbkami oraz 
wykonanie nowej połaci dachu o zaprojektowanej geometrii i montażem świetlików dachowych, 

 roboty ziemne, roboty towarzyszące; wywóz nadmiaru ziemi, gruzu, złomu. 
 

Szczegółowy zakres robót do wykonania i wymagania określa Dokumentacja projektowa, 
stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. 

 

1.2. ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ SOCJALNA 

 nadbudowa ścian zewnętrznych części socjalnej znajdującej się wewnątrz hali sortowni, do połaci 
dachowej w celu dostosowania do wymogów p.poż., 

 wymiana okien, witryn okiennych, drzwi części socjalnej w celu dostosowania do wymogów 
p.poż, - zgodnie z opracowanym projektem i wytycznymi p.poż.  

 zamurowania otworów okiennych, wykucie nowych, roboty towarzyszące jak; uzupełnienia 
tynków, zaprawki malarskie, malowanie pomieszczeń w których dokonana jest wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej 

 Malowanie elewacji frontowej na części hali obejmującej część socjalno-biurową. 
 

Szczegółowy zakres robót do wykonania i wymagania określa Dokumentacja projektowa, 
stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. 

 

1.3. INSTALACJE  
1.3.1. Instalacje sanitarne 

 

 demontaż istniejących studni i rurociągów kanalizacji deszczowej, kolidujących z rozbudową 
hali, 

 przebudowa fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej doziemnej, kolidujących  
z rozbudową hali, 

 budowa kanalizacji deszczowej, podłączenie projektowanych rur spustowych do istniejącej 
na terenie kanalizacji deszczowej wraz z projektowanymi  studniami rewizyjnymi, 

 budowa kanalizacji technologicznej wewnątrz hali wraz  z włączeniem do istniejącego 
zbiornika ścieków technologicznych, 
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 budowa kanalizacji odcieków wewnątrz hali z odwodnieniem liniowym wokół prasy 
belującej wraz z budową zaprojektowanego zbiornika bezodpływowego odcieków, 

 wewnętrzna instalacja wodociągowa p.poż. 

 przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego – rozdział na wodę bytowo 
gospodarczą i wodę do celów p.poż poprzez budowę studni z zespołem zaworu 
pierwszeństwa na istniejącym przyłączu wodociągowym. 

 instalacja wentylacji nawiewno- wywiewnej hali sortowni; zaprojektowana jako nawiew 
poprzez czerpnie ścienne i wywiew poprzez wentylatory dachowe i wywietrzaki dachowe 
cylindryczne, 

 wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna istniejących dwóch kabin sortowniczych 
przewidzianych do wykorzystania w zmodernizowanej linii technologicznej wraz z ich 
demontażem. Dostawa i montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z funkcją 
chłodzenia. 

Szczegółowy zakres robót do wykonania i wymagania określa Dokumentacja projektowa, 
stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. 
 

1.3.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
a) instalacje elektryczne wewnętrzne hali sortowni. 
b) remont stacji transformatorowej 15/04kV, 400 kVA. 
c) instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). 
d) instalacja systemu monitoringu przemysłowego CCTV. 
e) Instalacja odgromowa. 

 
Szczegółowy zakres robót do wykonania i wymagania określa Dokumentacja projektowa, 
stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. 
 
Informacje dodatkowe do zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
 

Ad.a) instalacje elektryczne wewnętrzne hali sortowni.. 

 

Obejmują: demontaż istniejących instalacji, montaż infrastruktury kablowej, rozdzielnice 
energetyczne - tablice rozdzielcze, montaż kabli i przewodów, montaż instalacji oświetlenia, 
montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, zasilanie urządzeń jak: centrale wentylacyjne, wentylatory 
dachowe  oraz inne roboty elektryczne. 
Instalacje wewnętrzne hali sortowni wg projektu wykonawczego. Zasilanie hali sortowni należy 
wykonać z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej poprzez rozdzielnicę główną RG. Do pracy 
urządzeń komputerowych przewidziano system zasilania gwarantowanego. Przewidziano 
oświetlenie ogólne, awaryjno –ewakuacyjne, 24V AC i zewnętrzne terenu. Dla urządzeń i maszyn 
technologicznych należy wykonać instalację uziemiającą i wyrównawczą.   

 

Ad.b) remont stacji transformatorowej 15/04kV, 400 kVA. 

Roboty obejmują: demontaż istniejącej rozdzielni SN, demontaż istniejącej rozdzielni nn, 
demontaż transformatora, demontaż okablowania i szyn zasilających, montaż  transformatora 
żywicznego 15/0, 4kV, 800 k VA, montaż rozdzielni SN, 4 polowej, montaż rozdzielni nN, 
montaż i podłączenie okablowania i szyn zasilających, wykonanie uziemienia stacji bednarką FeZn 
30x4, przebijanie otworów śr. 35 mm o długości do 30 cm w ścianach, montaż uziomów 
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poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m kat. gruntu III, badani linii kablowej SN-kabel  
4-żyłowy, badania i pomiaru instalacji uziemiającej, opłaty za dopuszczenie operatora. 
Stacja transformatorowa należy wykonać wg projektu wykonawczego stacji transformatorowej  
z wykorzystaniem istniejącego przyłącza energetycznego. Ze względu na zwiększenie poboru 
mocy elektrycznej należy wymienić wszystkie elementy i urządzenia stacji na nowe. Dla stacji 
należy wykonać uziemienie ochronne i robocze, podłączone do wspólnego uziomu otokowego. 
Stacja transformatorowa musi być wyposażona w podany w projekcie wykonawczym sprzęt BHP.  
Zasilanie hali sortowni należy wykonać z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej poprzez 
rozdzielnicę główną RG.  

 
Ad.c) instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (SSP). 

Prace obejmują: demontaż starych urządzeń i okablowania, zabezpieczenie zdemontowanych 
urządzeń i przekazanie ich Zamawiającemu, zabezpieczenie nieużywanych/niewykorzystywanych 
obwodów elektrycznych, wykonanie nowej instalacji SSP dla hali, dostawy i montaż części 
mechanicznej SSP oraz systemu centrali sygnalizacji pożaru, oprogramowania systemu, dostawy  
i montaż stacji wizualizacji systemu NMS, uruchomienia i sprawdzenia działania systemu, 
wykonania dokumentacji powykonawczej systemu, szkolenia osób wskazanych przez 
Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego systemu.  
 
Hala sortowni stanowi jedną strefę pożarową. Oprócz hali segregacji znajduje się oddzielna część 
socjalna i techniczna stanowiąca oddzielną strefę pożarową. Instalację i dobór urządzeń należy 
wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Rozmieszczenie czujek pożarowych musi zapewnić 
dostęp do ich konserwacji i serwisu. Realizując wykonanie systemu SSP należy bezwzględnie 
przestrzegać założeń scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, uzgodnionego  
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wszelkie elementy powinny zostać 
zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją techniczno – ruchową) oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kable i przewody elektryczne należy układać  
w sposób podany w Dokumentacji projektowej. Wszelkie elementy wyposażenia powinny być 
zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.  
 
Ad.d) instalacja systemu monitoringu przemysłowego CCTV 

Prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i niskoprądowych sytemu monitoringu 
wizyjnego CCTV i obejmują: montaż koryt i kanałów kablowych, wykonanie okablowania 
systemu zasilania punktów kamerowych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie okablowania 
sygnałowego punktów kamerowych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie połączeń 
światłowodowych do budowy sieci teleinformatycznej do przesyłu danych systemu CCTV, 
montaż i uruchomienie punktów kamerowych wewnętrznych i zewnętrznych, montaż  
i uruchomienie komputerowych stanowisk do podglądu CCTV (stanowiska ochrony), 
konfigurację systemu CCTV i połączeń sieciowych pomiędzy stanowiskami, przeszkolenie osób 
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie zarządzania i obsługi systemu CCTV. 
 
Instalacja monitoringu wizyjnego ma za zadanie wspomagać obserwację hali segregacji wewnątrz  
i na zewnątrz obiektu. Obserwacja i rejestracja zdarzeń odbywać się będzie w pomieszczeniu 
Zamawiającego. Elementy istniejącego monitoringu zewnętrznego należy podłączyć do nowego 
systemu. Wykonanie instalacji i dobór urządzeń systemu monitoringu musi być wykonany zgodnie  
z projektem wykonawczym.  
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Wykonawca w ramach wykonania i odbioru robót związanych z robotami elektroenergetycznymi 
wewnątrz hali sortowni zobowiązany będzie w szczególności: 

 opracować i dostarczyć Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wykonaną zgodnie  
z wytycznymi wskazanymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. 

 dostarczyć protokół badania instalacji oświetlenia ewakuacji, certyfikaty na zainstalowany 
osprzęt wykonanej instalacji wykrywania pożaru, certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
pomiary natężenia oświetlania, protokoły z dokonanych pomiarów, protokoły z oględzin 
stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania,  

 dostarczyć dokumentacje techniczno – ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 
urządzeń; 

 przeszkolić personel Zamawiającego oraz pracowników firmy ochroniarskiej w zakresie 
obsługi zainstalowanego systemu sygnalizacji pożaru 

 oznakować znakami ewakuacji, znakami bezpieczeństwa pożarowego pomieszczenia  
w hali sortowni, zgodnie ze wskazaniami w projekcie budowlanym. 

 
 

Szczegółowy zakres robót do wykonania i wymagania określa Dokumentacja projektowa, 
stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. 
 
 

1.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PLACÓW I DRÓG 
Fragmenty uszkodzonej nawierzchni placów betonowych należy odtworzyć do stanu poprzedniego  
i dopasować wysokościowo do istniejących nawierzchni. Wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne 
np. krawężniki należy wymienić na nowe. Przy zasypywaniu wykopów należy wykonać badania stopnia 
zagęszczenia. 

 
Szczegółowy zakres robót do wykonania i wymagania określa Dokumentacja projektowa, 
stanowiącą załącznik nr 2B do SIWZ. 

 
§ III 

 
Zakres i specyfika prac Wybranego wykonawcy, (tj. dostawcy linii sortowniczej wybranego przez 
Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania - Sutco - Polska Sp. z o.o.), które wymagają 
uwzględnienia przy realizacji Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zostały określone  
w załączniku nr 1 do OPZ („Uwarunkowania realizacji inwestycji wymagające uzgodnień między 
Zamawiającym - Wykonawcą - Sutco - Polska Sp. z o.o.) 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wymagania przy określeniu m.in. terminu 
realizacji Przedmiotu zamówienia, sporządzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
realizacji robót. 
 

§ IV 
 

1. Przepisy prawne związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia. 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. Nr 1202, ze zm..), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 ze zm.); 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U. 2018, poz. 620 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019, poz. 667 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019, poz. 701 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, Nr 169, poz.1650); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003,  
Nr 120, poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
wyrobów budowalnych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowalnym (Dz.U. 2016, poz. 1966); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963); 

 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 16 września 2004 r., Nr 202, poz. 2072), 

 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109  
poz. 719); 

 Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych związane z poszczególnymi zakresami 
robót budowlanych objętych Przedmiotem zamówienia., 

 
2. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia (obowiązek sporządzenia Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Projektu organizacji robót). 
 
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić Projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Projekt i 
organizacji robót, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przy uwzględnieniu wytycznych Wybranego 
wykonawcy - Sutco - Polska Sp. z o.o. 
 
Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w terminie: do czasu uzyskania przez Wykonawcę 
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie roboty (z wyłączeniem 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 
maksymalnie 10 miesięcy od daty przekazania pierwszej części terenu budowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do uzyskania Pozwolenia na użytkowanie nie później niż w terminie do 
dwóch miesięcy od daty zawiadomienia go o odbiorze prac wykonanych przez Wybranego 
wykonawcę (tj. po dokonaniu montażu linii sortowniczej przez wykonawcę, wybranego 
przez Zamawiającego w ramach odrębnego postępowania). z zastrzeżeniem iż termin,  
o którym mowa powyżej uważać się będzie za zachowany, jeżeli Wykonawca pomimo 
złożenia kompletnego wniosku nie uzyska Pozwolenia na użytkowanie z przyczyn 
dotyczących wyłącznie zakresu montażu linii sortowniczej docelowej, należącego wyłącznie 
do Wybranego wykonawcy. 
Wykonawca może wystąpić o pozwolenie na użytkowanie po dokonaniu montażu linii sortowniczej 
docelowej, ponieważ decyzja środowiskowa oraz pozwolenie na budowę uwzględnia cały zakres 
robót zarówno roboty budowlane jaki i uruchomienie nowej linii segregacji odpadów.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż linii sortowniczej jest rozstrzygnięte. 
Wybrany wykonawca dostawy i montażu linii sortowniczej docelowej będzie mógł rozpocząć montaż 
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z chwilą przekazania mu placu montażu tj. po zakończeniu robót budowlanych objętych niniejszym 
przedmiotem zamówienia. Wybrany wykonawca dostawy i montażu linii sortowniczej docelowej ma 
7 miesięcy na wykonanie montażu wraz z rozruchem. Po zakończeniu prac związanych z montażem 
linii sortowniczej docelowej, Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest wykonać wszystkie 
prace wykończeniowe w tym oznakowanie dróg p.poż, montaż oświetlenia awaryjnego oraz inne 
wynikające z dokumentacji projektowej, dokonać kompletacji dokumentacji, wykonać wymagane 
próby, badania i sprawdzenia oraz uzyskać uzgodnienia organów opiniujących przed uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie.  
Z uwagi na powyższe Wykonawca robót budowalnych zobowiązany będzie uzyskać w imieniu i na 
rzecz Inwestora (Zamawiającego) ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektów powstałych  
w wyniku realizacji Przedmiotu zamówienia. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  
 
Uwaga: skrócenie ww. terminu realizacji robót budowlanych jest dodatkowo punktowane  
w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
3. Przekazanie terenu budowy. 

 
1) Przed rozpoczęciem prac Zamawiający wskaże i określi teren pod zaplecze budowy. Przekazanie 

terenu budowy nastąpi protokolarnie, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ. Przekazanie terenu budowy będzie następowało etapami. Jako 
przekazany teren budowy rozumie się obszar, którego udostępnienie przez Zamawiającego 
zapewnia Wykonawcy wykonanie Przedmiotu zamówienia.  

2) Wykonawca jest odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie w należytym stanie 
wszystkich raperów i innych znaków geodezyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia odbudowy na 
swój koszt.  

3) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu zamówienia ma obowiązek ustalić  
z Zamawiającym organizację ruchu na terenie budowy.  

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę znajdujących się na terenie budowy instalacji 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby znajdujące się  
w obrębie terenu budowy sieci (elektryczne, gazowe, teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
etc.) były właściwie oznaczone i zabezpieczone przez uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

 
4. Obowiązki Wykonawcy. 

 
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz 
Dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2B do SIWZ, w tym w szczególności: 
 
4.1 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu  zamówienia zgodnie z SIWZ, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, europejskimi i polskimi normami oraz innymi, 

obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. 

4.2 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić 

zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich 

opomiarowaniem.  

4.3 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót w tym 

odzież ochronną, personelowi zatrudnionemu na placu budowy. 

4.4 Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
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o odpadach.  

4.5 Gruz budowlany. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony  

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na 

własny koszt powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.  

4.6 Nadmiar ziemi z wykopów. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania wykopów na odkład. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wywiezie nadmiar ziemi z wykopów. 

4.7 Rozbiórka - demontaż konstrukcji stalowych oraz demontaż urządzeń technologicznych 

stalowych. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady (złom) Wykonawca zobowiązany 

jest segregować i składować w miejscu wskazanym przez Kierownika Zakładu. Na okoliczność 

przekazania odpadów stalowych, Wykonawca sporządzi każdorazowo protokół przekazania. 

Protokoły przekazania materiałów stalowych z rozbiórki będą stanowiły dokumenty odbiorowe. 

4.8 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywać dokumentację fotograficzną techniką cyfrową  

z zapisem zdjęć w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej – terenu 

budowy przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan 

wykonywania robót co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakończeniu robót. Wykonawca 

przekazywał będzie fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiającemu nie 

rzadziej niż 1 raz w miesiącu.  

 
5. ZAGADNIENIA BHP DLA ROBÓT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH  

W ZAKŁADACH CZYNNYCH  

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) oraz Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), Wykonawca, Kierownik Zakładu  
(i Przedstawiciel Wybranego Wykonawcy) - przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych  
z rozbudową hali segregacji odpadów modernizacyjnych, ustalą i zatwierdzą szczegółowe zasady 
współpracy oraz podział zadań i odpowiedzialności.  

 
DZIAŁANIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT  

1. Teren prowadzenia robót musi być wydzielony i oznakowany zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem 
zakładu.  

2. Kierownik zakładu musi poinformować zainteresowane osoby (przebywające lub mogące przebywać 
na terenie prowadzenia robót lub w jego sąsiedztwie) o zakresie prowadzonych prac oraz o ustalonych 
niezbędnych środkach ochronnych, jakie pracownicy zakładu muszą stosować.  

3. Ze względu na fakt, że każda praca realizowana w czynnym zakładzie należy do grupy prac szczególnie 
niebezpiecznych, wszystkie roboty należy prowadzić w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego 
Wykonywania Robót (IBWR).  

4. Przygotowaną IBWR należy uzgodnić ze wskazanym w „Instrukcji współpracy”, Kierownikiem 
zakładu pod kątem nietypowych zagrożeń związanych z charakterem prowadzonej przez zakład 
działalności.  

5. Wszystkie prace spawalnicze prowadzone w ramach robót wykonywanych w czynnym zakładzie 
mogą być prowadzone tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez 
wskazanego Kierownika zakładu.  



 
 

13 

 

6. Roboty rozbiórkowe, demontażowe, fundamentowe oraz roboty związane z budową i modernizacją 
konstrukcji stalowej należy prowadzić w oparciu o codzienną kartę startową tych prac. 

7. W przypadku ustalenia w „Instrukcji współpracy” dodatkowej listy prac wymagających pisemnego 
pozwolenia, przed ich rozpoczęciem należy każdorazowo zwrócić się o pozwolenie na realizację do 
wskazanego przedstawiciela zakładu.  

 
INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY W SPRAWIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZY 

PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKŁADZIE CZYNNYM . 

Instrukcja współpracy będzie przynajmniej dotyczyć i obejmować: 

1. Sposób informowania pracowników budowy o zagrożeniach występujących w zakładzie, a szczególnie 
w obszarach planowanych robót,  

2. Ustalenie, wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,  

3. Metody i środki wydzielenia i oznaczenia miejsc prowadzonych robót (bariery, siatki, wygrodzenia 
tymczasowe itp.),  

4. Wstępu i poruszania się po terenie zakładu pracowników Wykonawcy i pracowników Dostawcy 
Technologii (identyfikacja pracowników, drogi komunikacyjne, strefy niebezpieczne itp.),  

5. Wstępu i poruszania się po wydzielonym terenie budowy pracowników Zamawiającego (np. wstęp 
tylko w asyście pracownika budowy, identyfikacja pracowników, niezbędne środki ochronne),  

6. Obowiązujących standardów bezpieczeństwa uwzględniających szczegółowe zasady bezpiecznego 
wykonania przyjętych do realizacji robót,  

7. Wyznaczenia z imienia i nazwiska osób do wzajemnej współpracy w obszarze bezpieczeństwa pracy,  

8. Ustalenia wykazu prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych i wymagających pisemnego 
pozwolenia, 

9. Przyjęcia właściwych metod i środków reagowania w sytuacjach awaryjnych (wypadek, pożar, wybuch, 
awaria itp.),  

10. Ustalenia dróg, sposobów ewakuacji w przypadku sytuacji awaryjnych,  

11. Ustalenia zasad ochrony przeciwpożarowej, w tym sposobów alarmowania, lokalizacji podręcznych 
środków gaśniczych, wyznaczenia osób przeszkolonych do działań w sytuacji wystąpienia pożaru lub 
wybuchu. 

 
6. Materiały, sprzęt .  

 
1) Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz 

Dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2B do SIWZ. 
 
2) Określenie materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i technologii użyto  

w Dokumentacji projektowej w celu dokładnego opisania elementów budowlanych.  
W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych, 
co oznacza, iż Zamawiający wymaga użycia materiałów/urządzeń i technologii spełniających  
w stopniu co najmniej takim samym ich parametry techniczne i użytkowe. Zastosowanie innych 
rozwiązań materiałowych oraz innych urządzeń jest uwarunkowane zachowaniem odpowiednich 
parametrów i standardu jakie posiadają materiały i urządzenia podane w projekcie, każdorazowo  
w uzgodnieniu z Projektantem.  
Wykorzystywane na etapie realizacji Przedmiotu zamówienia materiały i produkty muszą mieć 
stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia a ich montaż i/lub instalacja i/lub budowa powinny być 
zgodne z wytycznymi producenta. 

 
3) Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do wykonywania robót powinny: 
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a) odpowiadać wymaganiom i normom opisanym w Dokumentacji projektowej oraz we wzorze 
umowy; 

b) mieć wymagane prawem certyfikaty i atesty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz certyfikaty bezpieczeństw; 

c) posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności.  
 

4) Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów.  
 

5) Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko i wyłącznie sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości sprzętowi wskazanemu w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
programie zapewnienia jakości oraz projekcie organizacji robót przedstawionemu do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru.  

 
 
7. Gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, 

rękojmia. 
 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

8. Wynagrodzenie oraz warunki płatności. 
 
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca trwania umowy oraz 
obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie 
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru i wartości robót.  

 
9. Odbiór robót budowlanych. 
 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

10. Odbiór końcowy Przedmiotu zamówienia/umowy. 
 

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

11. Przedmiar robót. 
 
W związku z tym, iż Zamawiający wymagał zaoferowania przez Wykonawcę ceny ryczałtowej nie 
może powoływać się on na ewentualne pominięcie niektórych robót oraz urządzeń w dostarczonych 
przez Zamawiającego przedmiarach.  
Zamawiający informuje, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym i mają charakter 
wyłącznie informacyjny i nie są podstawą do wyceny robót budowlanych. Wyceny robót 
budowlanych należy dokonać w oparciu o postanowienia SIWZ, Opisu przedmiotu 
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zamówienia (załącznik 2A do SIWZ), Dokumentacji projektowej (załącznik 2B do SIWZ) 
oraz wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 
 

12. Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).  
 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 
108, ze zm.):  prace fizyczne przy wykonywaniu robót budowlanych oraz robót 
towarzyszących, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. 
 

 
Załącznik: 
Nr 1 - Uwarunkowania realizacji inwestycji wymagajcie uzgodnień między Zamawiającym - 
Wykonawcą - Sutco - Polska Sp. z o.o. 

 


