
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: Wykonanie remontu dachu budynku dawnej Słodowni zlokalizowanego przy ul. 

Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie 

 

 

1. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

1) Kod główny: 45000000-7 Roboty budowlane 

2) Kody dodatkowe: 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45261910-6 Naprawa dachów 
45261920-9 Konserwacja dachów 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
45262522-6 Roboty murarskie 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu budynku 

dawnej Słodowni zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie zgodnie 

z postanowieniami wynikającymi z SIWZ oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

wraz z Załącznikami, tj: 

1) Załącznik Nr 1a Projekt Budowlany Zamienny Remontu Dachu Budynku Dawnej 

Słodowni Zlokalizowanego Przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie, 

Branża: Architektura, KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. .Kraków, ul. Łokietka 

8c/70,  

2) Załącznik Nr 1b3.1.2. Projekt Budowlany Zamienny Remontu Dachu Budynku 

Dawnej Słodowni Zlokalizowanego Przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w 

Warszawie, Branża: Konstrukcyjna, KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o., Kraków, 

ul. Łokietka 8c/70 

3) Załącznik nr 1c Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o., Kraków, ul. Łokietka 8c/70 

4) Załącznik nr 1d Tytuł: "Słodownia_inwentaryzacja strefy okapu" 

5) Załącznik nr 1e Tytuł: „Słodownia_detal uformowania przypustnic” 

6) Załącznik nr 1f Tytuł: „Słodownia_detal uziomu pionowego”  

7) Załącznik nr 1g Tytuł: „Słodownia_elewacje” 

8) Załącznik nr 1h Słodownia_plan sytuacyjny 

9) Załącznik nr 1i Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

znak WZW.5142.1905.2019.KBD z dnia 08.10.2019 r.  



 

10) Załącznik nr 1j Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 361/WIL/19 z 

dnia 13.11.2019 r. 

2. Planowane prace budowlane będą toczyły się w obrębie budynku dawnej słodowni przy u. S. K. 

Potockiego 7, wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 1 lipca 1965 roku pod numerem A-639/29. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje prace objęte projektem budowlanym zamiennym oraz projektem 
konstrukcyjnym zamiennym  i z informacją do planu BIOZ dotyczącą realizacji prac remontowych w 
obrębie budynku dawnej słodowni, zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w 
Warszawie, ujęte w poniższym programie i zaleceniach: 

 
Program robót budowlanych i wzmacniających: 

 
1. Należy przewidzieć demontaż oraz ponowne wykonanie warstw istniejącego pokrycia 

dachowego. W tym celu należy zastosować ceramiczną dachówkę o żłobkowanym wykroju. 
Dachówka ta winna mieć wymiary 15,5x36cm. Na załamaniach połaci dachowych należy 
zastosować gąsiory o cylindrycznym kształcie. Wszystkie te elementy winny być zgodne 
kolorystycznie i geometrycznie do obecnie zastosowanych. Należy wymienić istniejące łaty 
drewniane na nowe z drewna klasy co najmniej C18, z zapewnieniem zabezpieczenia 
przeciwogniowego, a także przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej.  

2. Wszystkie elementy zdegradowane, wykazujące oznaki przed awaryjnego stanu technicznego 
oraz elementy posiadające zmniejszone przekroje poprzeczne od przyjętych w obliczeniach 
statyczno-wytrzymałościowych należy wymienić na nowe, o zgodnych z zalecanymi wymiarach 
geometrycznych. Należy również przewidzieć uzupełnienie istniejącego układu więźby 
drewnianej o brakujące elementy wsporcze. Wszystkie elementy (zarówno istniejące jak i 
projektowane) winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz przeciwpożarowo. W 
tym celu dopuszcza się zastosowanie powłok malarskich bądź impregnatów, np.: środek  
"FIRESMART Bio - P/POŻ" lub "UNIEPAL - DREW + MYCETOX B" lub środki o 
podobnych właściwościach.  

3. Należy wykonać wzmocnienia strukturalne wszystkich uszkodzonych i pozostawianych w 
konstrukcji drewnianych elementów oraz wypełnienie ubytków – jeżeli tego wymagają -  przy 
pomocy poliuteranowego środka firmy Remmers Holzverfestigung lub środka o podobnych 
właściwościach przeznaczonego do wzmacniania drewna. Możliwe jest również wzmocnienie 
istniejących elementów przez wprowadzenie w ich przekrój wzmocnień w formie materiałów 
kompozytowych oraz drewnianych. Prace wzmacniające należy wykonać tak aby drewno 
posiadało właściwości odpowiadające klasie co najmniej C24. Celem potwierdzenia przyjętych 
założeń zaleca się wykonanie indywidualnych badań drewnianych elementów po wzmocnieniu 
strukturalnym.  

4. W obrębie węzłów wykazujących nadmierną deformację oraz ubytki strukturalne należy 
wykonać niezbędne wzmocnienia poprzez zastosowanie dodatkowych elementów drewnianych 
bądź stalowych. Zaleca się także wykonanie wzmocnień strukturalnych opisanych w powyższym 
punkcie.  

5. Dopuszcza się naprawę lokalnych uszkodzeń drewna w postaci ubytków na stosunkowo 
niewielkich powierzchniach poprzez uzupełnienie metodą flekowania (metoda drewno-drewno) 
polegającym na wstawieniu odpowiednio wyciętego fragmentu drewnianego. Podczas 
realizowania tej metody należy użyć tego samego gatunku drewna z analogicznym układem 
słojów. Wilgotność wbudowanego drewna winna być taka sama jak drewna elementu 
wzmacnianego. Dopuszcza się zastosowanie zdrowego drewna pozyskanego z rozbiórki o 
odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. W przypadku wprowadzenia nowego drewna 
- zaleca się użycie materiału po co najmniej pięcioletnim sezonowaniu. 

6. W przypadku stwierdzenia zwiększonej strefy porażenia przez grzyby lub owady w obrębie 
wtórnych wzmocnień elementów drewnianych wykonanych w formie nakładek - należy je 
zdemontować i wymienić na nowe.  



 

7. Należy zrealizować wzmocnienie korony muru poprzez uformowanie obwodowego wieńca, 
wykonanego ze stalowych kształtowników kotwionych w układzie mijankowym, montowanego 
do zewnętrznych, murowanych ścian budynku.  

8. Zaleca się usunięcie wtórnie wykonanych podpór drewnianych w celu doprowadzenia 
konstrukcji więźby – do uzyskania jej parametrów wytrzymałościowych zgodnych z pierwotnie 
założonym schematem statycznym.  

9. Wymagane jest zwiększenie nośności stref podporowych belek drewnianych, zlokalizowanych 
nad I piętrem, przy pomocy wklejanych stalowych prętów. Pręty te - należy osadzać w odległości 
min. 60cm od krawędzi ściany murowanej, stanowiącej oparcie danego elementu drewnianego. 
Alternatywnie, można wzmocnić strefy podporowe za pomocą iniekcji drewna kompozytami 
polimerowymi. Zabiegi te zwiększają kilkakrotnie wytrzymałość drewna na ściskanie w poprzek 
włókien oraz zwiększają jego odporność na zawilgocenia i korozję biologiczną.  

10. Niezbędne jest wykonanie zabiegów remontowo – naprawczych w murowanych trzonach 
kominowych oraz filarach, znajdujących się na osi podłużnej budynku. Początkowo, należy skuć 
wszystkie warstwy tynków oraz określić stan techniczny elementów murowych i spoinowania. 
W przypadku rozpoznania nieprawidłowości - należy przewidzieć prace budowlane, polegające 
na uzupełnieniu lokalnych ubytków strukturalnych elementów murowych i spoinowania oraz 
przemurowaniu rozluźnionej warstwy cegieł. Zaleca się także zrealizowanie programu prac, 
polegających na oczyszczeniu licowej warstwy elementów murowanych. Po wykonaniu 
opisywanych prac budowlanych, należy powtórnie nanieść ochronną warstwę tynku na trzony 
kominowe i filary murowane.  

11. Konstrukcję wsporczą drewnianych klatek schodowych - należy poddać niezbędnym pracom 
remontowym, polegającym na ich oczyszczeniu, wzmocnieniu strukturalnym drewna oraz 
wypełnieniu ubytków istniejących elementów drewnianych przy pomocy poliuteranowego 
środka firmy Remmers Holzverfestigung lub środka o podobnych właściwościach, 
przeznaczonego do wzmacniania drewna.  

12. Należy wykonać prace budowlane - polegające na wykonaniu nowej instalacji odgromowej. Pod 
powierzchnią terenu należy przewidzieć wykonanie uziomu otokowego. W przypadku 
niemożliwości wykonania uziomu otokowego - należy wykonać uziom pionowy (szpilkowy), 
zgodnie z załączonymi rysunkami.  

13. Należy uwzględnić remont istniejących rynien i rur spustowych. W tym celu należy: wykonać i 
zawiesić nowe rynny i rury z blachy miedzianej. Do tego celu należy zastosować - rynny 
półokrągłe o średnicy Ø 18 cm oraz rury okrągłe o średnicy Ø 18 cm.  

14. W programie remontu niezbędny jest: demontaż oraz ponowne wykonanie przypustnic 
drewnianych zlokalizowanych obwodowo w paśmie linii styku zewnętrznej ściany murowanej i 
oparcia układu krokwi. Odtworzenie tych elementów należy zrealizować zgodnie z 
dokumentacją rysunkową, dołączoną do niniejszego opracowania. Nowoprojektowane elementy 
drewniane należy wykonać z drewna klasy co najmniej C24. Wszystkie elementy (zarówno 
istniejące jak i projektowane) winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz 
przeciwpożarowo. W tym celu dopuszcza się zastosowanie powłok malarskich, bądź 
impregnatów, np. środek "FIRESMART Bio - P/POŻ" lub "UNIEPAL - DREW + 
MYCETOX B"  - lub środki o podobnych właściwościach. 

15. Należy wykonać i zamontować obróbki blacharskie z blachy miedzianej. Obróbki pasów 
nadrynnowych - należy wykonać o szerokości ponad 25 cm. Należy również wykonać obróbki 
w strefie wyłazów dachowych oraz na linii styku połaci dachowej i trzonów kominowych.  

16. W strefie styku belek stropowych i warstw muru należy zastosować warstwę izolacyjną w postaci 
papy z posypką. Zastosowana papa winna być odporna na ścieranie oraz na rozciąganie, np. 
papy firmy ICOPAL lub równoważne.   

17. W związku z wprowadzoną na wniosek nadzoru konserwatorskiego rezygnacją ze wzmacniania 
przekrojów drewnianych elementami stalowymi należy po demontażu pokrycia i istniejącego 
łacenia przeprowadzić dodatkową kontrolę stanu zachowania krokwi, które - w tego typu 
konstrukcjach  wykazują najwięcej uszkodzeń na ich górnej powierzchni. Należy mieć na uwadze 
fakt, że - w świetle wyników obliczeń konstrukcyjnych - może być uznana jako bezpieczna tylko 
przy zapewnieniu zastosowanej klasy drewna i przy braku wad ukrytych.  



 

18. Na etapie wymiany skorodowanych drewnianych słupów wsporczych, należy podjąć próbę 
korekty drewnianej konstrukcji przez jej lokalne podwindowanie.  

19. Stosownie do wyników oceny stanu zachowania konstrukcji - po jej odsłonięciu - należy się 
liczyć z potrzebą wprowadzenia stężeń w połaci dachu, jako zamiennego rozwiązania, za 
wnioskowaną przez nadzór konserwatorski rezygnację z deskowania połaci dachu. 

20. UWAGA 1: Zamawiający wymaga, żeby roboty remontowe postępowały wdłuż budynku 
wykorzystując modularny charakter konstrukcji więźby dachowej tak, żeby obszar prac nie 
obejmował całego dachu równocześnie, a przemieszczał się od wschodniej krawędzi dachu w 
kierunku zachodniej. Istniejące poszycie powinno być stopniowo zastępowane nowym, przy 
czym rozmiar modułu odsłoniętego przez demontaż obecnego poszycia nie może przekraczać 
¼ całkowitej długości dachu, i w ramach tego dystansu może być regulowany stosownie do 
warunków, w jakich prace przebiegają.  

21. UWAGA 2: Wykonawca ma obowiązek uzyskania we właściwym organie i na własny koszt 
zgody na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowych robót.   

22. UWAGA 3: W pierwszym etapie prac, przed przystąpieniem do działań  opisanych w pkt. 1-20 
należy sporządzić: inwentaryzację, dokumentację i uzgodnić z zamawiającym programy prac w 
obrębie każdego drewnianego elementu konstrukcyjnego w obrębie zabytkowej więźby, w razie 
konieczności - zabezpieczając jego dalsze trwanie do czasu, kiedy zostanie objęty uzgodnionymi 
pracami. W trakcie prowadzonych prac należy bezwzględnie realizować poniższe zalecenia 
konserwatorskie. 

 
Zalecenia konserwatorskie: 
 
Program prac remontowych należy realizować z poszanowaniem doktryny konserwatorskiej, 
uszczegóławiając powyższe w oparciu o: 

1. Inwentaryzację więźby dachu – konstrukcyjną oraz uszkodzeń. 
2. Obowiązujące standardy wykonywania projektów w zabytkach architektonicznych (Projekt 

budowlany architektoniczno – konserwatorski) 
3. Zasady napraw zabytkowych więźb dachowych. 
4. Dokumentację Prac Konserwatorskich 

Komplet dokumentów należy przyjąć jako poprawny w danej branży, w wielu miejscach uzupełniający się 
wzajemnie, w ujęciu krytycznym  - możliwy do przeprowadzenia po wykonaniu prac związanych z 
Dokumentacją Prac Konserwatorskich (Wykonawca). Prace powyższe pozwolą odnieść się do problemu 
napraw uszkodzeń elementów drewnianych z punktu widzenia wytycznych zawartych w Projekcie 
budowlanym oraz koncepcji realizacji prac konserwatorskich. Program naprawy więźby słodowni - to 
program projektu budowlanego, poszerzony o wspomnianą dokumentację konserwatorską, która pozwoli 
na każdym etapie prac, prowadzić je poprawnie w obu przypadkach (architekta – konstruktora – i 
konserwatora). 

 
W oparciu o „Schemat dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich”, dokumentacja Prac 
Konserwatorskich powinna zawierać następujące dane: 
- KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ ZABYTKU 
- DANE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
- ZMIANY DANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC 
- DANE O KONSERWACJI 
- ZAGADNIENIA HISTORYCZNE 
- HISTORIĘ  ZABYTKU 
- OPIS, ANALIZĘ TREŚCI, FORMY i FUNKCJI 
- TECHNIKĘ I TECHNOLOGIĘ 
- TECHNIKĘ ORYGINAŁU I ANALIZĘ SPOSOBU WYKONANIA 
- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH 
- TECHNIKĘ WARSTW I ELEMENTÓW WTÓRNYCH 
- STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
- CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI – PROJEKT KONSERWATORSKI 



 

- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
- PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH 
- ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA 
- INNE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI 
- DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNA (parametry zgodne z wytycznymi Zamawiającego) 
 
Opis rozwiązań technicznych i materiałowych, zalecenia wykonawcze oraz postępowanie przy naprawie 
elementów drewnianych więźby nie ujęte w Projekcie budowlanym zamiennym - wymagają akceptacji 
autorów projektu. 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana na podstawie Dziennika konserwacji, który 
powinien być prowadzony niezależnie od dziennika budowy i odzwierciedlać postęp robót oraz 
odnotowywać (jeżeli występują) wszelkie odkrycia i rezultaty prowadzonych obligatoryjnie uzupełniających 
badań, a także wynikające z nich zmiany. Dziennik ten należy uzupełniać rysunkami inwentaryzacyjnymi 
oraz projektami zmian (jeżeli występują/zachodzą), a także zdjęciami dokumentującymi odkrycia, postęp 
robót i stosowane metody konserwatorskie oraz budowlano – konserwatorskie. 
Ważnym elementem dokumentacji powykonawczej jest dokumentacja poszczególnych elementów (jeżeli 
występują). 
Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana w formie opisowej i rysunkowej oraz uzupełniona 
fotogramami. Fotografie powinny być tak wykonywane, aby zabytek, bądź jego element był na nich 
przedstawiony w tym samym ujęciu przed pracami konserwatorskimi (budowlanymi), w ich trakcie i po ich 
wykonaniu. 
 
Uzasadnienie wyboru metody wzmocnienia więźby drewnem, zamiast stali: 
 

1. Uzasadnienie wynikające z treści teorii konserwacji (opracowanych podstawowych zasad napraw 

więźb dachowych) drewna zabytkowego:  

„Wzmacnianie całych konstrukcji winno odbywać się poprzez wprowadzanie drewnianych (a nie 
stalowych) ustrojów – np. wiązarów wieszarowych.” (Tajchman, 2007) 
 

2. Uzasadnienie zaleceń wynikające z badań oraz praktyki konserwatorskiej: 

„W przypadku konieczności wprowadzenia nowych elementów konstrukcyjnych w postaci stężeń, 
ściągów, etc. jako materiał tych elementów należy z reguły stosować drewno, unikając stosowania 
innych materiałów, np. stali.” (Jasieńko, 2003) 
 

3. Uzasadnienie wynikające z właściwości materiału: 

Połączenie ze sobą dwóch materiałów, skrajnie różnych pod względem struktury, budowy oraz 
właściwości fizycznych, na odcinku na tyle istotnym, że oba materiały będą względem siebie 
oddziaływać fizycznie w różnym zakresie i stopniu – daje podstawę do wniosku, że podczas 
wystąpienia momentu krytycznego w zakresie zmian termicznych (pożar), połączenie powyższe 
stanowi dodatkowy element ryzyka uszkodzenia obiektu zabytkowego: drewno wypali się lokalnie, 
elementy stalowe zaś mogą zawalić całą konstrukcję obiektu. Podczas pożaru katedry Notre Dame 
w Paryżu drewniana konstrukcja więźby wypaliła się i nie uszkodziła nawy, gdyby była wzmacniana 
elementami stalowymi – nawa uległa by zawaleniu (Andrzej Filipkowski) 

Dopuszczalne techniki, narzędzia preparaty – zalecane w programie prac przy elementach 
drewnianych: 
- Do prac wykonywanych w drewnie dopuszcza się narzędzia przeznaczone do ręcznej oraz maszynowej 
obróbki skrawaniem, stolarskie oraz ciesielskie metody wykonywania złączy – w obu przypadkach: po 
uzyskaniu zgody nadzoru konserwatorskiego Inwestora, odnosząc się w tych pracach do zaleceń zawartych 
w Projekcie budowlanym oraz Programie konserwatorskim Dokumentacji Konserwatorskiej, prowadzonej 
przez cały okres pracy przy obiekcie przez Wykonawcę.  
- Wymiana lub naprawa elementów drewnianych powinna przebiegać z zastosowaniem drewna pozyskanego 
wtórnie, o podobnych parametrach do drewna oryginalnego: udział twardzieli do bielu w przekroju 
bocznym oraz wiek (co najmniej 100 lat), z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych dopuszczonych 



 

przez obowiązujące normy budowlane w danym zakresie. W przypadku braku takiego surowca – należy 
zastosować się do wytycznych materiałowych zawartych w Projekcie budowlanym ora Dokumentacji 
Konserwatorskiej. 
- Wymianę lub naprawę elementów drewnianych należy przeprowadzać zgodnie z zasadami postępowania 
konserwatorskiego w przypadku napraw zabytkowych więźb dachowych (Tajchman 2007, Rudziński 2010, 
Kotwica 2011, Jasieńko 2003). 
- Zaleca się użycie preparatów wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym, branża - Konstrukcja (Opis 
techniczny prac budowlanych) lub o podobnych właściwościach firmy Remmers. 
 
Sprecyzowanie metod, formuła inwentaryzacji, format zapisu: 
- Obowiązuje dokument: „Zasady odwzorowania konstrukcji dachowych w dokumentacji 
konserwatorskiej” (Tajchman 1998) 
- Wytyczne do opisu Dokumentacji Konserwatorskiej zawiera: 
a)  „Schemat dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich” 
b)  „Standardy wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury” 
(Tajchman 2008) 
- Opisy konserwatorskie odbywają się na rysunkach  Projektu budowlanego, mogą być także wzbogacone o 
własne rysunki, szkice itp., w  formacie zapisu PDF, uwzględniając sformalizowane w tym zakresie wytyczne 
Inwestora. 
 

Naprawa połączeń oraz złączy w węzłach konstrukcyjnych – w analogii do występujących w obiekcie. 
Typy połączeń – zgodne z dedykowanym rodzajem do danego obciążenia elementu (podłużne, poprzeczne, 
pionowe itp.). 
Środki ochrony drewna –, nie zmieniające barwy drewna w stopniu znaczącym, dedykowane do danej 
powierzchni oraz miejsca zastosowania. Nie stosujemy środków solnych.  
Do prac remontowych należy uwzględnić surowiec drzewny znajdujący się w zasobach obiektu (elementy 
przegród itp.), po uprzedniej selekcji materiałowej, przeglądzie oraz opisaniu/oznaczeniu i przeznaczeniu 
danego elementu. 
Dopuszczalna technologia usuwania brudu z powierzchni drewnianych – z zastosowaniem szczotek z 
włosem naturalnym lub sztucznym (wyklucza się metalowe) oraz odkurzacza przemysłowego. 
Podczas prac remontowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ciągi komunikacyjne, a zwłaszcza 
schody. 
Naprawa/wymiana belek stropowych – z zastosowaniem drewna pozyskanego, o analogicznej budowie do 
oryginalnych oraz stosunku ilości drewna twardzielowego do bielu, powyżej 100 lat. W innym przypadku – 
stosować belki stropowe z drewna klejonego warstwowo. 
Oryginalne elementy metalowe występujące na obszarze objętym robotami (okucia, wzmocnienia, gwoździe) 
-zabezpieczyć, każdorazowo konsultować przeznaczenie oraz formę przechowywania i zastosowania. 
Metody usuwania elementów metalowych z elementów drewnianych – z zastosowaniem zabezpieczeń przed 
uszkodzeniem strukturalnym drewna: do wyciągania gwoździ należy stosować łapki oraz cęgi ciesielskie z 
podkładkami. 
Podczas prac remontowych należy zabezpieczyć siedliska zwierząt, zwłaszcza gniazda nietoperzy, które 
mogą być zlokalizowane także pod płytami pilśniowymi podług. 
Nie wolno stosować środków rozpuszczalnikowych, benzyny itp. Przechowywanie powyższych - wyłącznie 
poza budynkiem, w specjalnie oznaczonym miejscu, zabezpieczone przed dostępem osób nie 
uprawnionych. 
Na czas remontu - zalecana jest tymczasowa instalacja odgromowa. 
Zastosowanie wzmocnień za pomocą śrub, klamer ciesielskich, płaskowników, gwoździ itp. – należy 
przeprowadzać zgodnie z przyjętymi standardami lokowania danych elementów w materiale, z dbałością o 
zachowanie parametrów wymiarowych, odległości, proporcji średnic otworów do długości, miejsca 
montażu itp.,  zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz normami. W każdym przypadku należy ustalić 
zakres uszkodzenia danego węzła/złącza/połączenia oraz zastosować metodę naprawy określoną w 
schemacie postępowania (kolejności postępowania). 



 

Rodzaje złącz ciesielskich oraz technika ich wykonania – wykonywać zgodne z obowiązującymi zasadami i 
normami, zwłaszcza o charakterze: przedłużania elementów pionowych, zwiększania szerokości elementów 
konstrukcyjnych, zwiększania wysokości belki. 
Przy zastosowaniu impregnacji ochronnej drewna, należy rozpoznać działanie środka, możliwości 
przesycania drewna oraz wskazania techniczne do jego stosowania, zwłaszcza w kontekście zastosowania 
do drewna zabytkowego, w tym – nie naruszalności wartości estetycznych drewna. 
Zastosowane środki impregnacyjne nie mogą powodować korozji metalu. 
Stosować powłoki ogniochronne nie powodujące przebarwień drewna oraz korozji metalu, dedykowane do 
zabytkowych więźb drewnianych, zgodne z klasami zagrożenia drewna (I, II, III).  Tylko konieczne do 
zachowania odporności ogniowej w danym przedziale oraz przyjętych kryteriach odporności. 
Łączniki – to elementy służące do przenoszenia sił z jednych elementów na drugie. 
Złącze – to zespolenie elementów za pomocą łączników w celu zapewnienia wzajemnej współpracy 
łączonych elementów (także złącza ciesielskie – nazywane połączeniami – które wymagają precyzji 
wykonania)  
Łączniki pracujące na docisk i zginanie (gwoździe, śruby, wkręty itp.)  
Należy zwłaszcza uwzględniać nośność gwoździ obciążonych osiowo; dobrać odpowiednią średnicę 
gwoździ, długość, układ w złączu. Podobnie złącza na śruby – tu należy uwzględniać stosowne podkładki. 
Należy zadbać o poprawność obliczeniową sił w elementach łączonych: wkrętach, połączeniach ciesielskich 
(zwłaszcza wzdłużnych, pionowych wzdłużnych, pod kątem w tej samej płaszczyźnie itp.) 
Należy uwzględnić dodatkowe prace projektowe wzmocnień belek, nie uwzględnione w projekcje, a mogące 
wyniknąć z bieżących prac remontowych/konserwatorskich. 
Należy zawsze dokonywać bieżącej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz 
przeprowadzać wytyczne analizy wytrzymałościowe. 
Naprawę istniejących elementów drewnianych dokonywać w oparciu o przyjęty schemat działania oraz 
metody (metody niezależne, zabiegi strukturalne, impregnację). 
Należy przestrzegać określonej kolejności robót (rozpoczynać od zabezpieczeń!) 
WZMACNIANIE BELEK 
NAPRAWA – odtworzenie geometrii przekroju belki, nośności oraz przywrócenie sztywności 
WZMOCNIENIE – działania zmierzające do zwiększenia nośności lub sztywności belki w stosunku do 
parametrów pierwotnych 
Należy przestrzegać wytycznych do wykonywania napraw oraz wzmocnień belek oraz wykonywania złączy, 
zwłaszcza w: 
- naprawie węzła kalenicowego, 
- wzmocnieniu węzła okapowego, 
- wzmacnianiu oparcia krokwi o belkę stropową, 
- usztywnianiu więźby dachowej, 
- wzmacnianiu połączeń słupa z mieczami, miecza z płatwią, 
- wzmacnianiu ściskanego słupa z pasem, 
- wzmacnianiu narożnego połączenia płatwi za pomocą płaskownika lub drewnianego ściągu, 
- naprawie rozluzowanych złączy, 
- wyrównaniu elementów konstrukcyjnych więźby za pomocą podkładek, desek, dodatkowych belek, łat czy 
płatwi. 
 
Dopuszcza się wzmacnianie belek elementami stalowymi, kompozytami włóknistymi (te są kłopotliwe, 
łatwopalne, należy je zabezpieczać przed działaniem środowiska alkalicznego …) 
Dopuszcza się zbrojenie belek drewnianych za pomocą prętów zbrojeniowych, wzmacniane ceownikami. 
Naprawa danego węzła konstrukcyjnego wiąże się z bieżącym ustalaniem programu naprawy, metod oraz 
przyjęciem kolejności postępowania. 
Należy uwzględnić przewiercanie materiału drzewnego przy zastosowaniu złączy z gwoździami itp. 
 
Dopuszczalne techniki, narzędzia preparaty – zalecane w programie  
 
Usuwanie zanieczyszczeń produktów korozji oraz brudu – dobór metod: 
- mycie, 
- odkurzanie, 



 

- czyszczenie mechaniczne, 
- czyszczenie ręczne. 
Metody ręczne: odkurzanie, mycie. 
Stosowanie miękkich ściereczek wchłaniających pył oraz szczotek o odpowiedniej twardości. 
Metody mechaniczne: z użyciem narzędzi ręcznych lub/i elektrycznych. 
Z zastosowaniem narzędzi ręcznych: skrobaków, igieł, dłut, szczotek, noży, itp. 
Wykorzystując metodę skrobania, szczotkowania, szlifowania. 
Podczas obróbki należy uważać, by nie powodować falistości powierzchni oraz rys. 
Dopuszcza się stosowanie narzędzi elektrycznych, obróbkę strumieniowo – ścierną (piaskowanie). 
Metody chemiczne: środkami obojętnymi, kwaśnymi, zasadowymi. 
Stosowanie rozpuszczalników – woda, rozpuszczalniki organiczne.  
Dopuszcza się stosowanie substancji powierzchniowo czynnych (surfaktantów – substancji mogących 
rozpuszczać się w dwu rozpuszczalnikach), np. mydła (odczyn zasadowy). 
Stosujemy detergenty niejonowe (przeznaczone zwłaszcza do czyszczenia metali): 
- alkohol metylowy, etylowy, 
- gliceryna, 
- rokacet, 
- rokafenol. 
Dopuszcza się metody chemiczne zwłaszcza z zastosowaniem środków o charakterze kwaśnym. 
Zaleca się zastosowanie środków chemicznych obojętnych, m.in. rozpuszczalniki organiczne: chlorek 
metylenu z metanolem, etanolem, acetonem itp. 
Metoda zastosowania środka – kontaktowa, w kąpielach oraz z zastosowaniem past. 
Nie należy stosować metod termicznych! 
W przypadku obiektów pokrytych cienką warstwą korozji, dopuszcza się redukcję elektrolityczną w procesie 
anodowym. 
Dopuszcza się redukcję produktów korozji gazowym wodorem. 
Dopuszcza się metody ultradźwiękowe. 
Zabezpieczanie powierzchni metalu: 
Z zastosowaniem powłok ochronnych: 
- z tworzyw sztucznych (PCV, PE, PMM – w tych przypadkach należy zastosować warstwę zabezpieczającą 
z powłoki malarskiej) 
- farby podkładowe i nawierzchniowe 
Dopuszcza się stosowanie przepisów na preparaty do usuwania produktów korozji żelaza oraz na preparaty 
do czyszczenia grubych produktów korozji i żelaza. 
Kolor farby – analogiczny z kolorem metalu. 
Elementy metalowe rekonstruowane  
- powinny być wykonane w technice oryginału ( obróbka kucia), z wyraźnym naniesionym oznaczeniem 
elementu rekonstruowanego (kopii), np. za pomocą znaku X wyciśniętego w metalu oraz 
zinwentaryzowanego w dokumentacji. 
Powłoki ochronne metalu – dedykowane do wnętrza, na zewnątrz budynku, narażone na korozyjne 
działanie czynników środowiska/atmosferycznych. 
 
Literatura do przedmiotu zamówienia (dodatkowa) 
W przypadku oceny stanu technicznego obiektu, analizy uszkodzeń, określenia przyczyn ich powstania oraz 
możliwości realizacji programu prac budowlanych („Cel i zakres opracowania”) - powyższy zakres 
opracowania należy poszerzyć o następujące pozycje literatury przedmiotu, które uzupełnią podstawy 
formalne i merytoryczne Projektu budowlanego/prac Wykonawcy: 
JASIEŃKO J., 2003: Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych 
konstrukcji drewnianych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. 
JASIEŃKO J., NOWAK T., KAROLAK A., 2014: Historyczne złącza ciesielskie, Wiadomości 
Konserwatorskie. 
KOPKOWICZ F., 1958: Ciesielstwo Polskie. Wydawnictwo Arkady, Warszawa. 
KOTWICA J., 2011: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa. 
KOZAKIEWICZ P., MATEJAK M., 2013: Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o 
drewnie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 



 

KRAJEWSKI A., WITOMSKI P., 2005: Ochrona drewna – surowca i materiału. Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa. 
KRAJEWSKI A., WITOMSKI P., 2012: Korozja biologiczna drewna materialnych dóbr  kultury. 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 
MĄCZYŃSKI D., 2009: Znaki, inskrypcje i ślady na powierzchni drewna w zabytkowych  konstrukcjach 
dachowych. Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Antikon, Szczecin. 
MĄCZYŃSKI D., TAJCHMAN J., WARCHOŁ M., 2005: Materiały do terminologii więźb dachowych – 
podstawowe pojęcia. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Monument. 
RUDZIŃSKI L., 2010: Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń. Wydawnictwo 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce. 
TAJCHMAN J., 1998: Problematyka konserwatorska zabytkowych konstrukcji dachowych. 
TAJCHMAN J., 2005a: Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii  ciesielskich konstrukcji 
dachowych na terenie Polski do XX w. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków, Monument. 
TAJCHMAN J., 2005b: Zasady odwzorowania konstrukcji dachowych w dokumentacjach 
konserwatorskich. Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Antikon, Szczecin. 
TAJCHMAN J., 2006: Metoda konserwacji i restauracji dziedzictwa architektonicznego w zakresie 
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TAJCHMAN J., 2007: Podstawowe zasady napraw więźb dachowych. Materiały edukacyjne Konserwacji 
Drewna Zabytkowego Wydziału Technologii Drewna SGGW (powielacz), Toruń. 
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dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury. Ochrona Zabytków, Nr 56/1. 
TAJCHMAN J., 2001: Adaptacja zabytków architektury w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji 
dóbr kultury. Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i 
współczesnych. Politechnika Świętokrzyska, Kielce. 
WAJDZIK Cz., DĄBROWSKI J., 2009: Tradycyjne więźby dachowe. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Wrocław. 
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TABELE RÓWNOWAŻNOŚCI ZALECANYCH PRODUKTÓW: 
 

Lp. Opis w dokumentacji 
projektowej 

Parametry, od których spełnienia zależy uznanie rzeczy za 
równoważną 

1 Remmers Holzverfestigung  Preparat poliuretanowy. Wzmacnianie i stabilizowanie 
powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, 
zaatakowanych przez grzyby i owady. Ochrona przed grzybami 
i insektami, ochrona przed wilgocią. Otwarty na dyfuzję pary 
wodnej 
Gęstość ok. 1,12 g/cm3 przy + 20st.C 
Lepkość ok. 16s w 4 mm kubku Forda (DIN) i w temp.+20st 
C 
 

 

2 FIRESMART Bio - P/POŻ 

 

 

Zabezpieczenie ognioochronne (w euroklasie B-s2,d0 lub C-
s2,d0) i bioochronne drewnianych konstrukcji dachowych. 
 Własności: 
- żel o konsystencji gęstej pasty; 
- gęstość w temp. 20stC roztworu roboczego 2:1 (m/m), 
g/cm3 4,5-5,5 
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień dla drewna 
sosnowego o gr.15 mm i 30 mm zabezpieczona metodą 
powierzchniową – C-s2,d0, natomiast dla drewna sosnowego o 



 

grubości 15 mm zabezpieczonego metodą ciśnieniowo-
próżniową B-s2,d0 
Agresywność korozyjna roztworu roboczego 2:1 (m/m) w 
stosunku do stali - średnia 

 

4 UNIEPAL - DREW   

 

Zawiesina retarndantu i dodatków modyfikującychw roztworze 
żywic alkilowych w rozpuszczalnikach organicznych. 
Gęstość 0,96-1,01 g/cm3 
Zawartość substancji lotnych % (m/m) ≤40 
Klasyfikacja ogniowa C-s2,d0 

 

3 MYCETOX B 

 

Środek do zabezpieczenia drewna przed grzybami pleśniowymi 
i owadami. Łączy się  z drewnem w sposób trwały przez co jest 
niewymywalny, nie powoduje korozji stali, zabezpieczone 
elementy drewna mogą być stosowane w 1,2,3 klasie zagrożenia 
korozją biologiczną, nie zawiera w składzie rozpuszczalników 
organicznych 

 

3. Dokumentacja projektowa: 

3.1. Opisy:  
3.1.1. Projekt Budowlany Zamienny Remontu Dachu Budynku Dawnej Słodowni Zlokalizowanego Przy 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie, Branża: Architektura, KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. 
z o.o. .Kraków, ul. Łokietka 8c/70,  (Załącznik Nr 1a do OPZ). 
3.1.2. Projekt Budowlany Zamienny Remontu Dachu Budynku Dawnej Słodowni Zlokalizowanego Przy 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie, Branża:Konstrukcyjna, KB – Projekty Konstrukcyjne 
sp. z o.o., Kraków, ul. Łokietka 8c/70 (Załącznik Nr 1bdo OPZ) 
3.1.3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; KB – Projekty Konstrukcyjne 
sp. z o.o., Kraków, ul. Łokietka 8c/70(Załącznik nr 1c do OPZ) 

3.3. RYSUNKI PROJEKTOWE  

3.3.1. Tytuł: "Słodownia_inwentaryzacja strefy okapu"(Załącznik nr 1e do OPZ) 

3.3.2. Tytuł: „Słodownia_detal uformowania przypustnic” (Załącznik nr 1fdo OPZ) 

3.3.3. Tytuł: „Słodownia_detal uziomu pionowego” (Załącznik nr 1gdo OPZ) 

3.3.4. Tytuł: „Słodownia_elewacje” (Załącznik nr 1hdo OPZ) 

3.4. Mapy 

Słodownia_plan sytuacyjny (Załącznik nr 1ido OPZ). 

3.5. Pozwolenia:  

3.5.1. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WZW.5142.1905.2019.KBD 
z dnia 08.10.2019 r.(Załącznik nr 1jdo OPZ)  

3.5.2. Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 361/WIL/19 z dnia 13.11.2019(Załącznik nr 
1kdo OPZ) 

4. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego, w tym dotyczące wizji lokalnej 

1) Uwagi ogólne odnośnie przedmiotu zamówienia: 
a) Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego pociąga za sobą wykonanie robót 

budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane, w związku z czym 
Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek zapewnienia kierownictwa budowy przez osobę 
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo budowlanego 



 

oraz w oparciu o wymagania Decyzji nr 127/WIL/16 z dnia 16.05.2016 o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na prace. 

b) Zgodnie z art.21a ust 1a pkt 1 i 2 oraz art. 42 ust.2 pkt2 i ust.3a Kierownik budowy będzie 
zobowiązany do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia na 
budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BIOZ. 

c) W trakcie prowadzenia robót budowlanych, obszar pałacowo-parkowy Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie będzie czynny i udostępniany do zwiedzania. Powyższe okoliczności należy 
uwzględnić sporządzając ofertę. 

d) Zamawiający informuje o ograniczeniach logistyczno-transportowych w zakresie możliwości 
dojazdu sprzętem ciężkim oraz możliwości zorganizowania stałego zaplecza na placu budowy.  

e) Zamawiający informuje o konieczności wydzielenia z placu budowy pasa dojazdowego o szerokości 
3 m, w celu zapewnienia przez 24 godziny swobodnego dojazdu samochodu ciężarowego do stacji 
transformatorowej, która mieści się na parterze budynku dawnej słodowni z wejściem od strony 
północnej. 

f) W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania robót nie ma także możliwości składowania większych 
ilości materiałów. Dopuszczalne będzie składowanie tylko podręcznych materiałów niezbędnych 
do wykonywania prac w danym dniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zachował szczególną 
ostrożność podczas transportu, w trakcie wykonywania prac budowlanych, celem uniknięcia 
wszelkich uszkodzeń na całym terenie Muzeum i w najbliższym otoczeniu, a w szczególności bram, 
nawierzchni dróg, a także roślinności znajdującej się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego w 
Wilanowie. 

g) Zamawiający ustanawia  całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do jego bezwzględnego przestrzegania pod rygorem zapłaty kar 
umownych. 

h) Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę przez przywrócenie do stanu pierwotnego. 
Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia, naprawy, konserwacji  i rekultywacji (trawników 
i roślinność, nawierzchni drogowej itp.) otoczenia terenu Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie zgodnie ze stanem wyjściowym w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie 
prowadzonych prac lub w wyniku transportu sprzętu i materiałów. Terminy ewentualnych napraw 
będą na bieżąco wskazywane przez Zamawiającego w trakcie realizacji Inwestycji. 

i) Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia ograniczeń tonażowych przy transportach 
sprzętu lub materiałów budowlanych na terenie Muzeum, a w szczególności w jego najbliższym 
otoczeniu; np. mostek na ul. Kostki Potockiego (przy dawnej siedzibie Dzielnicy Wilanów - 
ograniczenie do 3,5 ton), co należy uwzględnić sporządzając ofertę.  

j) Zamawiający wymaga, aby w czasie trwania robót na terenie budowy stale przebywał Kierownik 
budowy (posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń) lub Kierownik robót (posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń). 

k) Zamawiający w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności swojej infrastruktury postara się 
zapewnić Wykonawcy miejsce poboru wody oraz energii elektrycznej w pobliżu Placu budowy, ale 
Wykonawca winien przewidzieć w swojej ofercie także sytuacje, kiedy taki dostęp nie będzie mógł 
być zapewniony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W cenie oferty powinien on 
uwzględnić prace przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł energii elektrycznej oraz konieczności 
dostaw wody do celów budowy. 

l) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osłony rusztowań, ogrodzeń itp., które będą znajdowały się 
na terenie budowy były z nim wcześniej uzgodnione. Nie powinny one posiadać, żadnych reklam 
ani treści, które nie zostały przez Zamawiającego wcześniej zaakceptowane. 

m) Prace nie mogą być prowadzone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, z zastrzeżeniem 
postanowień zawartych w umowie. 

n) Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie 
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. 
Prawo budowlane  oraz  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.  U.  z  
2016  r. poz.  570,  z  2018 r. poz. 650) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. 



 

o) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót 
Dokumentacje powykonawczą: 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej, przy czym wersje 
elektroniczne będą zapisane na płycie CD, w formacie zgodnym z programem w którym były 
opracowane, w formacie dwg rysunku wektorowego projektu (zgodnym z oprogramowaniem 
Zamawiającego tj. AutoCAD Civil 3D 2016) oraz w formacie PDF.3. Wykonawca zobowiązuje się 
ponieść we własnym zakresie koszty wykonania Dokumentacji powykonawczej w liczbie 
egzemplarzy i formie określonej w niniejszym ustępie.  

2) Uwagi odnośnie organizacji pracy: Z uwagi na zaplanowane stałe funkcjonowanie Muzeum w 
trakcie realizacji robót, a także wydarzenia na terenie Muzeum Zamawiający informuje, że:gruz i 
urobek ziemny powstały w trakcie wykonywania robót należy usuwać do kontenera do wywozu 
gruzu.  

3) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
4) Zmiany projektowe: Zamawiający wymaga, aby wszystkie projekty warsztatowe sporządzone 

przez Wykonawcę w ramach zmian projektowych uzyskały wymagane  akceptacje osób lub 
upoważnionych organów, w tym wszelkie wymagane zgody, akceptacje, pozwolenia, zezwolenia 
etc.  

5) Informacje dotyczące wizji lokalnej:  
a) Z uwagi na niedogodności związane z dojazdem do terenu objętego niniejszym przedmiotem 

zamówienia Zamawiający  zaleca i umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Dokonanie 
wizji lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z nietypowymi warunkami miejsca realizacji 
zamówienia, potencjalnymi trudnościami i ryzykiem towarzyszącym realizacji przedmiotowego 
zamówienia, bezwzględnie wpływającymi na prawidłowe oszacowanie kosztów Wykonawcy, w tym 
uwzględnienie czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania Umowy 
w niniejszym Postępowaniu. Odwiedzenie i sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia 
odbywać się będzie na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ustalenia terminu na oględziny i wizję lokalną jest: Pan 
Piotr Pytka, e-mail: ppytka@muzeum-wilanow.pl 

c) Szczegółowe postanowienia w zakresie sposobu realizacji przedmiotowego zamówienia, 
płatności  zawiera wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący 
ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. 

5.  Inne zobowiązania Wykonawcy 

1) Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami oraz 
obowiązującymi przepisami, w szczególności: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, a także: 
b) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  

poz.  2067) 
c) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 799, 

1356, 1479,  1564,  1590, 1592, 1648, 1722) 
d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz.U. 2010 nr 
109 poz. 719),  

2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia jest obowiązany przestrzegać przepisów 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 po. 844). 

3) Wykonawca, z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa, będzie 
zobowiązany zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 
związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 

4) Wykonawca, z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa, udzieli 
Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy  na 
przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem 
Rozdziału XV.2  pkt 3)  SIWZ i gwarancji na zastosowane urządzenia równej okresowi udzielonej 
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przez Wykonawcę gwarancji oraz rękojmi za wady przedmiotu Umowy na okres równy okresowi 
gwarancji.  Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5 do wzoru Umowy. 

a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób biorących udział w realizacji 
robót za wyjątkiem wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1)-2) Wzoru Umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ 
.. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wszystkich osób biorących udział w realizacji robót za wyjątkiem wymienionych w 
§ 7 ust. 1 pkt 1)-2) Wzoru Umowy- Załącznik nr 7 do SIWZ w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy. 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L Nr 119, str. 1)(tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE 
L Nr 119, str. 1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ustępie 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze Umowy 
(Załączniku nr 7 do SIWZ) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 5  czynności.  



 

8) Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 
zatrudniona była co najmniej jedna osoba bezrobotna na podstawie skierowania z powiatowego 
urzędu pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu 
kierującego bezrobotnego do Wykonawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań 
z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania Umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania 
Umowy. 

9) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 
zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie 
specyfikacji - klauzula społeczna, oraz w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy, przedłożenia 
Zamawiającemu zgłoszenia oferty pracy, przedstawionej powiatowemu urzędowi pracy, odpisu 
skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do Wykonawcy, oraz umowy o pracę.  

10) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia osoby bezrobotnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie 
niezwłocznie udokumentować fakt, zatrudnienia takiej osoby.  

11) W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby 
bezrobotnej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 200,00 zł, za każdy 
rozpoczęty miesiąc niedotrzymania tego warunku, chyba że, Wykonawca wykaże, że przedstawił 
zgłoszenie oferty pracy powiatowemu urzędowi pracy, albo odpowiedniemu organowi 
zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn 
nieleżących po jego stronie.  

12) Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy, będzie uznany w szczególności brak osoby 
bezrobotnej zdolnej do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie 
i w okresie jego realizacji. 

13) Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych:  nie dotyczy 

6. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 30 
listopada  2020 r., przy czym na 14 dni przed terminem wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest dokonać zgłoszenia Inwestycji do odbioru końcowego.  

 

 

 

 

 
 
  


