
 

 

                                                   Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego wraz z pracami 

towarzyszącymi na budynku garażu w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Miechowie, ul. Konopnickiej 9, 32-200 Miechów polegająca na: 

• rozebraniu pokrycia dachu z blachy – 47 m2 

• demontaż izolacji z folii paroprzepuszczalnej - 47 m2 

• rozebranie konstrukcji więźb dachowych - 47 m2 

• demontażu obróbek blacharskich 

• wykonaniu nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T14  

(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)  

• montażu obróbek blacharskich  

• montażu rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej  

• wywóz gruzu i uporządkowanie terenu 

2. Szczegółowy zakres prac i ilości robót w kolejności technologicznej określa 

przedmiar robót. 

3. Zamawiający zaleca wizję lokalną w celu poprawnego skosztorysowania prac                      

i przygotowania oferty (termin i czas przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić 

telefonicznie z Zamawiającym).  

4. Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty podpisania umowy.  

5. Gwarancja: na wykonane prace Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. 

6. Za prawidłowe ustalenie przedmiotu zamówienia oraz określenie  i wycenę całego 

zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony przedmiar robót, opis 

przedmiotu zamówienia mają wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny 

w celu określenia przybliżonego zakresu robót. Zamawiający zaznacza, że w przypadku 

nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności 

wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.  

7. Wszystkie prace dotyczące remontu dachu winny być wykonane z należytą 

starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 

gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz 

zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac. 

8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, 

elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni 



 

 

swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Wszystkie oferowane materiały i wyroby powinny być fabrycznie nowe i posiadać 

gwarancję, spełniać kryteria techniczne oraz normy eksploatacyjne, posiadać wymagane 

atesty i certyfikaty.   

9.  Końcowy odbiór robót dokonany będzie na podstawie protokołu do którego Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dokumenty typu: atesty, certyfikaty dotyczące użytych 

materiałów budowlanych. 

10. W razie pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny: 

Janusz Janik – 605-441-742.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


