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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/KOOWES/PEStka/2022 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot.   

„Wymiany stolarki okienno-drzwiowej w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 

Wojska Polskiego 52 w Kielcach”   

 

I. Zakres robót: 

1. wykonanie własnych pomiarów z natury, okien i drzwi przeznaczonych do wymiany (niezależnie 

od obligatoryjnego pomiaru dokonanego przed złożeniem oferty) 

2. demontaż istniejących okien i drzwi 

3. dostawa i montaż stolarki okienno-drzwiowej wg specyfikacji: 

 a) Ilość okien: 40 szt, drzwi- 2 szt, w tym: 

 1800 x 1500 UR+UR – 8 sztuk 

 1210 x 1500 UR:UR- 5 sztuk 

 600 x 1500 UR – 4 sztuki 

 900 x 2300 UR- 1 sztuka 

 1500 x 1500 UR+UR- 5 sztuk 

 1200 x 600 U – 4 sztuki 

 2850 x 2200 FIX +R+FIX drzwi zewnętrzne x 1 komplet 

 4500 x 2200 FIX +FIX+R+FIX+FIX drzwi zewnętrzne x 1 komplet  

 1700 x 2260 UR+R słupek ruchomy – 1 sztuka 

 1600 x 2200 FIX+FIX x 1 kpl 

 2100 x 2200 FIX + FIX z 1 kpl 

 1700 x 2200 FIX+FIX x 1 kpl 

 1500 x 2200 FIX +FIX x 1 kpl 

 2300 x 2200 FIX + UR+FIX x 1 kpl 

 1200 x 1200 – VR + UR x 3 kpl 

 600 x 1500 UR x 1 kpl 

Szyba- lustro weneckie 

wykusz 
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 1370 x 1370 UR skos  x 1 kpl 

 1370 x 1370 UR skos x 1 kpl 

 900 x 2260 UR x 1 kpl 

b) opis okien wymienionych w pkt a): 

 Ilość okien: 40 szt 

 Okna trzyszybowe, PCV 

 Kolor: brązowy obustronny 

 Okna nieotwierane typu FIX i okna rozwierno-uchylne prawe i lewe 

 Blokada błędnego położenia klamki 

 Uszczelki koloru czarnego 

 Współczynnik U zgodnie z normą 

 Stopniowy uchył 

 realizacja będzie wymagała wykonania przedmiaru ze strony dostawcy. Możliwe jest 

ustalenie podziału okien i drzwi, dopasowanego do oferowanego przez wykonawcę 

standardu. 

4. wykonanie napraw i obróbek tynkarskich pomontażowych (wewnątrz i na zewnątrz budynku) 

wraz z malowaniem wewnętrznych glifów okien o głębokości 21 cm i naprawa ewentualnych 

uszkodzeń na parapetach 

5. uprzątnięcie rejonu wykonywanych robót oraz wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów 

i pozostałości budowlanych  

6. pozostawienia i ponownego zamontowania rolet okiennych istniejących przed demontażem 

okien. 

II. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami w tym przepisami BHP, ppoż i ochrony środowiska 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 

zadania, aż do zakończenie i końcowego odbioru robót 

3. W okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren robót w należytym porządku 
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b) materiały z demontażu składował w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu do czasu ich 

wywozu  

4. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach 7-18 (od pon-soboty, z wyłączeniem dni 

świątecznych), w tym prace uciążliwe i głośne można wykonywać w godz 16 – 18 w dni 

powszednie, w soboty od 7 do 15 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wytworzonych w wyniku realizacji zlecenia odpadów 

we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. 

(Dz.U. 20221.0.779 t.j.) 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

podczas robót od daty rozpoczęcia robót do potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej podczas wykonywania 

usługi. 

8. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 

nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

9. Pozostawienie sprzętu budowlanego na terenie obiektu bez opieki Wykonawcy (parkowanie 

nocne) możliwe będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Powyższa zgoda, nie oznacza wzięcia 

odpowiedzialności przez Zamawiającego za pozostawiony sprzęt bez opieki. 

10. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt 

III. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów budowalnych oraz urządzeń 

1. Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu 

powinny posiadać wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie. 

2. Wyroby wbudowywane mają spełniać wymagania polskich lub europejskich przepisów 

3. Stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz 

wytycznymi atestów dla danych wyrobów 

4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane prace i zastosowane materiały na okres  5 

lat od dnia podpisanego beusterkowego protokołu końcowego odbioru prac przy czym okres 

gwarancji nie może być krótszy niż okres gwarancji producenta.  

IV. Dodatkowe informacje związane z warunkami złożenia oferty  
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1. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej oraz szczegółowe 

sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym zapoznanie się ze stanem 

stolarki okiennej i drzwiowej. 

Wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W tym celu należy się 

skontaktować z p. Katarzyna Detka tel. 41 347 45 20 w celu umówienia terminu wizyty. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty zawarte w opisie przedmiotu 

zamówienia oraz roboty tymczasowe i towarzyszące, jak również czynności, badania i sprawdzenia. 

V. Odbiór 

Wykonawca w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy zakończy realizację zamówienia o czym 

powiadomi pisemnie Zmawiającego, który powoła Komisję odbiorową i przystąpi do odbioru 

przedmiotu zlecenia. 

Z odbioru robót Strony sporządzą obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

W przypadku stwierdzenie wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca naprawi je na 

własny koszt w terminie ustalonym przez obie Strony, wskazanym w protokole odbioru końcowego. 

 


