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Załącznik nr 9 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (CKZiU Nr 2) w Gdyni.  

1.2. Miejsce świadczenia robót budowlanych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (CKZiU 

Nr 2) w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207, 81-155 Gdynia, działki nr 966, 967, 968, 969, 1613, 1624, 1643 

w obrębie Obłuża, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. 

1.3. Zamawiający przewiduje realizację zadania obejmującego: 

1.3.1. adaptację istniejących pomieszczeń na pomieszczenie czytelni z zapleczem w segmencie B parter, 

1.3.2. adaptacje istniejących pomieszczeń na pracownię informatyczną, serwerownię, pokój informatyków 

w segmencie B parter, 

1.3.3. wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych w segmencie 

D I i II piętro, 

1.3.4. wykonanie prac remontowo - budowlanych w sali dydaktycznej w segmencie D I piętro oraz  

w archiwum i pomieszczeniu szatni w segmencie B piwnica. 

1.4. Wyposażenie podane w załączonej dokumentacji jest jedynie informacją dla Wykonawcy 

o przewidywanej ilości oraz miejscu usytuowania danego wyposażenia dla prawidłowej oceny kosztów 

związanych z realizacją zadania jak również przyjętych rozwiązań instalacji elektrycznej, technologicznej 

bądź sanitarnej. 

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót, w celu uzyskania informacji, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania 

wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi niniejszy dokument i jest uzupełnieniem oraz integralną częścią 

następujących dokumentów będących szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który został zawarty 

w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia wraz z następującymi załącznikami: 

2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa obejmującą prace rozbiórkowe, demontażowe, 

montażowe, remontowe, aranżacyjne oraz instalacyjne wewnętrzne - sanitarne, elektryczne oraz 

teletechniczne zawierająca: 

2.1.1. Projekt rozbiórek i demontaży w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - w zakresie pkt 

1.3., 

2.1.2. Projekt montażu lekkich ścianek działowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4  

na potrzeby pomieszczeń przeznaczonych dla CKZiU Nr 2 - w zakresie pkt 1.3., 

2.1.3. Projekt prac remontowo – budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3., 

2.1.4. Projekt instalacji wewnętrznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3. 
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2.2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja remontowa na wykonanie prac remontowo - budowlanych  

w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 – w zakresie pkt. 1.3.4. 

2.3. Załącznik nr 1do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - w zakresie pkt 1.3.  

2.4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót zawierający: 

2.4.1. Przedmiar robót budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2  

w ZSO Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3., 

2.4.2. Przedmiar robót sanitarnych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 w ZSO Nr 4 

w Gdyni - w zakresie pkt 1.3., 

2.4.3. Przedmiar robót elektrycznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2, 

2.4.4. Przedmiar robót teletechnicznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2, 

2.4.5. Przedmiar prac remontowo - budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU  

Nr 2. – w zakresie pkt. 1.3.4. 

2.5. Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 1.3.: 

2.5.1. Roboty remontowo - budowlane obejmujące w szczególności: 

2.5.1.1. Segment B piwnica - pomieszczenie archiwum 

 zamurowanie otworów drzwiowych po uprzednim demontażu drzwi stalowych  

oraz drzwi do szatni wraz z kratami, 

 demontaż obudowy grzejnika, 

 usunięcie i zmycie starej farby ze ścian, sufitu, grzejników, instalacji c.o., 

 uzupełnienie tynków po zamurowanych otworach drzwiowych po obu stronach, 

 gruntowanie, szpachlowanie, położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie  

w niezbędnym zakresie, 

 malowanie ścian i sufitu w niezbędnym zakresie, 

 malowanie grzejników, instalacji c.o., 

 montaż nawiewników okiennych, 

 wymiana kratek wentylacyjnych, 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

2.5.1.2. Segment B parter - pomieszczenia nr B05, B05a (zaplecze B05), B06, B07, B07a (zaplecze B07), 

B08, B08a (zaplecze B08) oraz korytarz 

 odtworzenie otworów drzwiowych w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B07a 

(zaplecze B07), B08a (zaplecze B08), 

 demontaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach nr B05, B05a (zaplecze B05), B07, 

B07a (zaplecze B07), B08a (zaplecze B08), 

 demontaż płytek ściennych w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08, B08a 

(zaplecze B08), 

 zabudowa otworów drzwiowych w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08a 

(zaplecze B08), 

 montaż lekkiej ścianki systemowej z pasem naświetli w pomieszczeniu nr B06, 
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 przetarcie i oczyszczenie ścian i sufitów luźnych warstw tynku, farb i innych 

zanieczyszczeń w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), 

B08, B08a (zaplecze B08), 

 uzupełnienia tynków w niezbędnym zakresie w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), 

B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), 

 położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach w niezbędnym zakresie  

w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a 

(zaplecze B08), 

 malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a 

(zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), 

 malowanie ścian korytarza w niezbędnym zakresie, 

 obudowa pionów instalacyjnych płytami GK (szpachlowanie, malowanie)  

w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a 

(zaplecze B08), 

 oczyszczenie, uzupełnienia i naprawy wylewek betonowych posadzek i podestu  

w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a 

(zaplecze B08), 

 wykonanie wylewek cementowych samopoziomujących w pomieszczeniach nr B05a 

(zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), 

 ułożenie homogenicznej wykładziny PCV w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), 

B06, 

 ułożenie wykładziny antystatycznej PCV w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), 

B08 i B08a (zaplecze B08), 

 montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami z 3 zawiasami, klamkami  

w pomieszczeniach nr B05, B05a (zaplecze B05), B06, B07, B07a (zaplecze B07), B08, 

B08a (zaplecze B08), 

 malowanie grzejników, instalacji c.o. w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, 

B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), 

 montaż nawiewników okiennych, rolet, żaluzji w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze 

B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), 

 wymiana kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a 

(zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

2.5.1.3. Segment D I piętro - pomieszczenie nr D107 

 demontaż stolarki drzwiowej, 

 demontaż armatury sanitarnej wraz z podejściami, 

 demontaż okładziny ścian z płytek ceramicznych, 

 usunięcie i zmycie starej farby w niezbędnym zakresie, 

 uzupełnienia tynków w niezbędnym zakresie, 
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 gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi gipsowej 

w niezbędnym zakresie, 

 demontaż wykładziny PCV, 

 demontaż warstw posadzkowych, 

 wykonanie nowych warstw posadzki, 

 malowanie ścian w niezbędnym zakresie,  

 montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami z 3 zawiasami, klamkami, 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

2.5.1.4. Segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

 rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniu porządkowym, wc personelu,  

wc dziewcząt,  

 demontaż stolarki drzwiowej, płytek ściennych, podłogowych, 

 usunięcie i oczyszczenie ścian i sufitów z luźnych warstw tynku, farb i innych 

zanieczyszczeń, 

 uzupełnienia tynków w niezbędnym zakresie, 

 położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach w niezbędnym zakresie,  

 ułożenie płytek ściennych,  

 wymiana kratek wentylacyjnych, 

 malowanie ścian i sufitów, 

 malowanie grzejników i instalacji c.o., 

 rozbiórka posadzek wraz z podkładem,  

 ułożenie wylewki betonowej,  

 ułożenie izolacji powłokowej, 

 ułożenie posadzek z płytek gresowych, 

 montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami z 3 zawiasami, klamkami i otworami 

wentylacyjnymi, 

 montaż zabudowy systemowej HPL, 

 montaż luster, pojemników na mydło w płynie, pojemników na papier toaletowy, 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

2.5.2. Roboty sanitarne obejmujące w szczególności: 

2.5.2.1. Segment B parter - pomieszczenia nr B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08) 

 demontaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze 

B07), B08, B08a (zaplecze B08), 

 demontaż kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08, B08a 

(zaplecze B08), 

 montaż klimatyzatora ściennego wraz z instalacją w pomieszczeniu nr B07a (zaplecze 

B07), 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

2.5.2.2. Segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno - sanitarne  
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 demontaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami, 

 wymiana pionów ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją, 

 wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, 

 montaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami, 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

2.5.3. Roboty elektryczne obejmujące w szczególności: 

2.5.3.1. Segment B piwnica – archiwum, segment B parter - pomieszczenia nr B05a (zaplecze B05), B06, 

B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), segment D I - II piętro - pomieszczenia 

higieniczno - sanitarne oraz korytarze 

 demontaż instalacji elektrycznych, 

 wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych,  

 ułożenie obwodów instalacji elektrycznych,  

 montaż tablic rozdzielczych, 

 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,  

 montaż opraw oświetlenia podstawowego,  

 podłączenie kabli i przewodów w tablicach rozdzielczych, rozdzielnicy, odbiornikach 

i osprzęcie, 

 przełączenie istniejących obwodów oświetlenia i gniazd w bibliotece na zasilanie  

z projektowanej rozdzielnicy T-B0, 

 wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i ochrony od porażeń, 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

Uwaga: Lokalizację tablicy T-B05 ustalić z nadzorem inwestorskim. 

2.5.4. Roboty teletechniczne obejmujące w szczególności: 

2.5.4.1. Segment B parter - pomieszczenia nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, 

B08a (zaplecze B08) oraz korytarz 

 wykonanie sieci okablowania strukturalnego (punkty dystrybucyjne, okablowanie 

pionowe, poziome oraz gniazda odbiorcze) wraz z podłączeniem, 

 wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki. 

Przedmiot zamówienia jest częścią załączonej dokumentacji – Dokumentacji projektowej, Dokumentacji remontowej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów. Wykonawca do wyceny przedmiotu 

zamówienia jest zobowiązany wykorzystać przedmiotową dokumentację w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania zakresu prac objętych 

przedmiotem zamówienia zawartym w punktach 2.1-2.5. 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45262311-4 Betonowanie - konstrukcje betonowe i żelbetowe 

CPV 45320000-6 Izolacje powłokowe 

CPV 45262500-6 Roboty murarskie 
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CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo- wapienny 

CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi 

CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 

CPV 45431100-7 Kładzenie terakoty 

CPV 45421141-1 Instalowanie ścianek i okładzin g-k 

CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki 

CPV 45431100-8 Kładzenie płytek podłogowych 

CPV 45442100-8 Malowanie 

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostałe 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oświetlenia 

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 45332200-5 Hydraulika 

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 

4. Obowiązki Wykonawcy przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

4.1. przejęcia od Zamawiającego miejsca świadczenia robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4.2. prowadzenia dokumentacji zgodnie z Prawem budowlanym, 

4.3. zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami remontu placówki oświatowej, zorganizowania 

zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej stosownie do potrzeb w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie 

wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca 

odpowiada za zajęty teren robót objętych przedmiotem zamówienia i zobowiązany jest do doprowadzenia 

terenu do porządku po ich zakończeniu, 

4.4. oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia remontu placówki oświatowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i BHP, z zachowaniem najwyższej staranności oraz 

pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych, 

4.5. zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przedmiotu zamówienia 

na terenie remontowanej placówki oświatowej, 

4.6. prowadzenia robót remontowych w taki sposób, aby użytkownik bez zakłóceń mógł prowadzić zajęcia 

edukacyjne. 

4.7. zapewnienia oraz zabezpieczenia dojść i dojazdów użytkownikowi oraz okolicznym mieszkańcom, 

4.8. stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia 

hałasu, 
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4.9. opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla robót objętych przedmiotem zamówienia 

i zaplecza, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) oraz przekazania 1 egzemplarza Zamawiającemu, 

4.10. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i ich 

naprawienia lub odtworzenia na własny koszt, 

4.11. ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za działania, 

uchybienia lub zaniechania własne, 

4.12. przetwarzania, unieszkodliwiania i/lub magazynowania materiałów pozostałych po pracach objętych 

przedmiotem zamówienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2013.21, z późn. zm.). Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione 

przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym 

opłat, 

4.13. prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w dostawie mediów do placówki oraz pobliskich 

mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie 

mediów z odpowiednimi służbami, 

4.14. wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją 

techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

4.15. w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem robót objętych przedmiotem 

zamówienia, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji 

ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania 

wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację, 

w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie 

tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów, zainstalowania myjki do mycia kół pojazdów 

opuszczających teren robót objętych przedmiotem zamówienia, 

4.16. w przypadku konieczności zajęcia innych terenów niezbędnych do prowadzenia robót objętych przedmiotem 

zamówienia – uzyskania zgód ich właścicieli oraz pokrycia kosztów zajęcia tych terenów oraz wykonania 

dojazdów i wymaganego zagospodarowania, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić 

ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości na własny koszt.  

4.17. zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i urządzeń celem 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,  

4.18. przewidzenia wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia, 

4.19. wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t). Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), 
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a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, 

o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych 

do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie 

z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały 

i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 

dokona ich wymiany, 

4.20. uzyskania od Zamawiającego zatwierdzenia zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, 

przedkładając w tym celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t.) oraz 

okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót wykończeniowych (np. wykładzina, gres, 

glazura, kolory farb) i uzyskanie pisemnej zgodny Zamawiającego na ich zastosowanie, 

4.21. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz innych instytucji wydających 

warunki lub uzgodnienia, 

4.22. przedłożenia w dniu podpisania Umowy uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji 

przedmiotu zamówienia,  

4.23. pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz dołączenia 

do protokołu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej, 

4.24. przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość prac przedstawionych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, 

parametrów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych 

parametrów oraz przedstawieniu przez Wykonawcę danych technicznych wskazujących, że parametry 

proponowane są równoważne lub lepsze w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego. 

6. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót objętych przedmiotem zamówienia, aby 

uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

7. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie 

wraz z podaniem nazw podwykonawców. 


