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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj zamówienia:  

Robota budowlana 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie 
kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych w budynku przy ul. Sikorskiego  
11 A-J, w Brzegu. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
1) Rozpoczęcie: od dnia protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

2) Zakończenie: nie później niż do 30 dni od dnia protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę 

terenu budowy. 

4. Szczegółowy zakres prac i sposób wykonywania: 

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa sporządzony kosztorys inwestorski wraz z 

przedmiarem robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB). Zakres prac do wykonania:  

1) Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m; 

2) Demontaż nasad kominowych (rury ze stali kwasoodpornej) o śr. do 150 mm (turbowent); 

3) Rozbiórka betonowych czap kominowych; 

4) Demontaż 6 przewodów spalinowych koncentrycznych z blachy stalowej kwasoodpornej o 

przekroju okrągłym o obwodzie do 500,00 mm (śr. 150 mm), umiejscowionych w przewodach 

systemowych ceramicznych; 

5) Demontaż 6 szt. rury spalinowej (czopucha) kotła gazowego 18 kW, o śr. 130 mm; 

6) Odłączenie i ponowne podłączenie kotła gazowego 2 funkcyjnego z zamkniętą komorą 

spalania w lokalu; 

7) Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 110 mm na ścianach kominów; 

8) Czyszczenie kominów ceramicznych, spalinowych z sadzy; 

9) Frezowanie połączeń pustaków ceramicznych w celu udrożnienia kominów - dot. 6 

przewodów kominowych; 

10) Uszczelnienie przez szlamowanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych o śr. 100 - 120 

mm; 

11) Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o obwodzie 90-120 cm; 

12) Wymiana wyczystek zamykanych na kluczyk kanałów kominowych w ścianach z cegieł; 

13) Regulacja kotłów gazowych 2 - funkcyjnych z zamkniętą komorą spalania; 

14) Montaż wkładów kominowych spalinowych system koncentryczny (rura w rurze)  ze stali 

kwasoodpornej, przekrój kołowy o śr. fi 100/60 mm - udział kształtek do 35 % (6 kominów o 

łącznej dł. 27,0 m); 

15) Montaż nasad kominowych typu ,,turbowent" na przewodach kominowych wentylacyjnych  o 

śr. do 120 mm; 

16) Montaż kratek wentylacyjnych o wym. 14x18 cm - do przewodów murowanych; 

17) Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych o przepływie powietrza 30 m3/h kolor biały, 

w stolarce okiennej PCV; 

18) Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 

do 30 cm; 

19) Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości 

ponad 10 cm; 

20) Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na 

zaprawie cementowo-wapiennej; 

21) Okładanie ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły; 

22) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome; 

23) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa 

wodoodporna, chroniąca przed grzybem i pleśnią; 

24) Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm na żebrach - ręczne układanie betonu; 

25) Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych; 
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26) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; 

 

5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.); 

2) ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1483 ze zm.); 

3) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze 

zm.). 

4) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 155 ze 

zm.). 

5) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) 

6) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

ze zm.), 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze 

zm.). 

8) rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 poz. 1830 ze zm.) 

9) rozporządzeniem 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 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 963), 

10) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1065) 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przebudowanie kominów wentylacyjnych, spalinowych, 

oraz przewodów wentylujących piony instalacji kanalizacji sanitarnej przypisanych do lokali 

mieszkalnych położonych w ciągu klatek schodowych nr 11 G i 11H przy ul. Sikorskiego 11 F-J 

w Brzegu, siłami własnymi, przy użyciu własnych materiałów, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami prawa, prowadzić dziennik budowy, przeprowadzać roboty rozbiórkowe i budowlane 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 

47, poz. 401), postępować z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze 

zm.), przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane). 

Zastosowane materiały budowlane oraz urządzenia winne posiadać:  

a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

b) aprobaty techniczne,  

c) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,  

d) atesty,  

Wykonawca zapewnia realizację robót budowlanych pod nadzorem kierownika budowy, 

organizację, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na placu budowy, ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, kaski zgodnie z wymogami 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Odzież robocza, kaski winny posiadać oznaczenie 

(logo) Wykonawcy. Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie, na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy punktu poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca natychmiast usuwa 

wszelkie szkody i awarie powstałe w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny koszt 

gruzu powstałego w trakcie realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przed 



3 

zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z 

wynikiem pozytywnym. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia o zakończeniu całości robót 

wraz z całą dokumentacją odbiorową, dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów: 

dziennik budowy, protokołów, wykonanych pomiarów i prób, dokumentacji powykonawczej oraz 

kart gwarancyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorowych 

oraz usuwać wady i usterki ujawnione w trakcie odbioru.  

6. Sposób wyceny: 

Przebudowa kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych w budynku przy ul. 

Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu - wycena robót budowlanych została sporządzona na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego (branży: budowlanej), składniki cenotwórcze przyjęto na podstawie 

SEKOCENBUD II Kwartał 2021 r.  

7. Uprawnienia wymagane do przeprowadzania ww. roboty budowlanej: 

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  w ograniczonym zakresie lub bez 

ograniczeń.  
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