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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do Umowy nr ___/KA/PP/2020 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ) 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowalna pn.: Remont konstrukcji więźby 
dachowej w budynku Wozowni II na terenie pałacowo-parkowym w Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie 

2. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

1) Kod główny: 45000000-7 Roboty budowlane 

2) Kody dodatkowe 
 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 

3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 

a) Sprawdzeniu nośności istniejących krokwi narożnych oraz pośrednich (po dokonaniu 

dokładnej inwentaryzacji elementów więźby) 

b) wzmocnieniu krokwi narożnych oraz krokwi pośrednich poprzez wykonanie 

wzmocnień z desek drewnianych  

c) zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji dachu dla wykonania robót objętych procesem 

naprawczym  

d) przywróceniu pierwotnej geometrii wiązarów kratowych w zakresie pasów dolnych i 

węzłów kratowych  

e) zmianie sposobu łączenia pasów dolnych za pomocą blach węzłowych  

f) usztywnieniu wszystkich węzłów kratownic poprzez zastosowanie blach spinających. 

g) innych pracach budowlanych związanych z w/w zakresem 

i realizowane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z SIWZ oraz z niniejszego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

2) Prace budowlane będą toczyły się w budynku Wozowni II, który jest obiektem 

zabytkowym wolnostojącym. Budynek znajduje się na terenie zespołu pałacowo-

ogrodowego na działce nr 17/4, obręb 1-05-52, i w dniu  01.02.1973 został wpisany do 

rejestru zabytków pod nr 639/10. Powierzchnia zabudowy wynosi 98,47 m2. 

3) Budynek Wozowni II to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem o 

konstrukcji kratownicowej typu kopertowego z wysuniętym w stosunku do elewacji 

okapem. Elewacja frontowa tynkowana z boniowaniem, pozostałe elewacje tynkowane 

gładkie. Powyżej okien – wzdłuż wszystkich ścian budynku – istnieje ozdobny gzyms 

oraz na poziomie dawnego poddasza – elementy ażurowego wypełnienia otworów 

okiennych. Budynek wozowni, do roku 2013 pełnił funkcję warsztatu mechanicznego, z 

pomieszczeniem dla agregatu prądotwórczego. Przebudowa wykonana w 2013 roku 

zmieniała funkcję użytkową budynku na cele edukacyjne. Zmiana funkcji wymagała 

wykonania rozbiórki dachu oraz żelbetowego stropu oddzielającego pomieszczenia 

parteru, komina i ścian dzielących jego wnętrze na dwa niezależne pomieszczenia. 

Budynek po przebudowie posiada, jedną przestrzeń sali edukacyjnej na parterze wraz z 
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towarzyszącymi toaletami oraz antresolę z wejściem schodami składanymi ukrytymi we 

wnęce konstrukcji jej pomostu. Dach budynku, posiada kąt pochylenia połaci dachowych 

ok. 20%. Konstrukcja wsporcza dachu, zaprojektowana i wykonana została w postaci 4 

drewnianych wiązarów kratowych powiązanych z sobą zwornikami i węzłami, 

zapewniając nośność i stateczność konstrukcji. 

4) Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę konstrukcji nośnej dachu oraz doprowadzenie 

przedmiotowego budynku do możliwości bezpiecznego użytkowania poprzez wykonanie 

następujących prac: 

a) Wzmocnienie istniejących krokwi narożnych: wysokość przekroju powiększono o 

4cm, poprzez wykonanie dobitki od dołu deską o gabarytach 4x7,5cm, mocowanej za 

pomocą łączących wkrętów do drewna oraz z użyciem kleju do drewna w 

płaszczyźnie połączenia. Zastosować wkręty samowiercące z łbem stożkowym do 

połączeń ciesielskich 5x120 co 25cm naprzemienne – tz. 3 cm od boku. Na podparciu 

słupkiem znajdującym się w balustradzie, należy usunąć istniejące mocowanie 

poprzez odcięcie i skrócenie słupka podpierającego, a następnie doprowadzić 

podbitkę do ściany zewnętrznej (podbicie wykonać z jednego elementu) i 

przyspawać wcześniej odcięte mocowanie – łączenie wykonać poprzez wkręty do 

połączeń ciesielskich 4x60mm w ilości po 6 sztuk na stronę. Powiększenie przekroju 

w płaszczyźnie wysokości podyktowane jest także przeprowadzonymi analizami 

krokwi pośrednich, dla których same wzmocnienia boczne były niewystarczające, a 

dalsze powiększanie szerokości przekroju krokwi nie pozwalało w sposób 

ekonomiczny uzyskać spełnienia SGN oraz SGU. Poniżej załączono obliczenia 

przekroju wzmocnionego. Z uwagi na powiększenie przekroju w płaszczyźnie 

wysokości krokwi, konieczne będzie wykonanie podbić dla wszystkich krokwi, tak 

aby umożliwić montaż warstwy wykończeniowej – podbitki drewnianej. 

b) Wzmocnienie istniejących krokwi pośrednich: wysokość przekroju powiększyć o 

4cm, a szerokość przekroju powiększyć o 6,4 cm (2x3,2cm) poprzez wykonanie 

dobitki od dołu (deska 4x7,5cm) i dobitki bocznej (podwójna deska 3,2x19cm), 

mocowanej za pomocą łączących wkrętów do drewna oraz z użyciem kleju do 

drewna w płaszczyźnie połączenia (przygotować płaszczyzny łączone). Od dołu 

zastosować wkręty samowiercące z łbem stożkowym do połączeń ciesielskich 5x120 

co 25cm naprzemienne – tzn. 3 cm od boku, zaś w dobitce bocznej stosować wkręty 

samowiercące do połączeń ciesielskich 4x80 co 25cm w ilości 3 sztuk w układzie kąta 

rozwartego – ostatni wkręt należy mocować do podbicia dolnego. Z uwagi na 

powiększenie przekroju w płaszczyźnie wysokości krokwi, konieczne będzie 

wykonanie podbić dla wszystkich krokwi, tak aby umożliwić montaż warstwy 

wykończeniowej – podbitki drewnianej. 

c) Zabezpieczenie istniejącej konstrukcji dachu: Z uwagi, iż po podparcia konstrukcji 

wystarczą cztery stemple stalowe stropowe, to jednak ze względów bezpieczeństwa 

(możliwość potrącenia stempla czy wykonywaniu prac naprawczych) wymagane 

jest zastosowanie dodatkowych podparć w ilości 4 sztuk – łącznie 8 podparć 

tymczasowych. Konieczne jest zastosowanie trójnogów zabezpieczających po 

podpór położonych najbliżej węzła środkowego, a same podpory stalowe nalży 

ustawiać na kantówkach drewnianych 15x15 (mocować gwoździami), redukując 

możliwość uszkodzenia posadzki w budynku. Podparcie stemplami stalowymi 
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wykonać poprzez dobicie podpory. W głównych podparciach (bliżej węzła 

środkowego) należy stosować głowice do stempli, uniemożliwiające ich 

przewrócenie w trakcie lewarowania.  

Wykonanie podkonstrukcji pod siłownik służący do wzniesienia konstrukcji. 

Poluzowanie śrub    spinających we wszystkich węzłach konstrukcji – oprócz 

zwornika górnego oraz dolnego. 

Rozpoczęcie lewarowania – stopniowo, wraz z jednoczesnym podbijaniem 

stempli stalowych, do poziomu dolnej krawędzi pasa dolnego kratownic 

drewnianych. Lewarowanie przeprowadzać dwuetapowo: podniesienie o 2cm, 

odczekanie na ustabilizowanie się konstrukcji. Sprawdzenie położenia 

elementu górnego zwornika względem posadzki budynku, następnie 

podniesienie o kolejne 1,5 cm – do poziomu. Dobicie wszystkich 8 sztuk stempli 

stalowych do poziomu pasa dolnego i sprawdzenie przylegania do siebie 

elementów kratownic w węzłach – słupów i krzyżulców. Kolejne sprawdzenie 

położenia elementu górnego zwornika względem posadzki budynku. 

Zwolnienie urządzenia do lewarowania. Podczas lewarowania stale oceniać 

zachowanie się konstrukcji kratownic drewnianych oraz sprawdzać 

zachowanie się istniejących węzłów kratownicy. W przypadku pojawienia się 

niekontrolowanych dalszych spękań konstrukcji, lewarowanie należy 

natychmiast przerwać. Prace prowadzić pod nadzorem osób z odpowiednimi 

uprawnieniami, a z prac unoszących konstrukcję wykonać dokumentację 

zdjęciową oraz pomiarową.  

d) Wykonać zmianę sposobu łączenia pasów dolnych przecinających się 

kratownic tj. Połączenie wykonać jako nakładkę stalową spawaną z blachy 

grubości 8mm, ze stali S235, mocowaną do konstrukcji drewnianej dźwigarów 

za pomocą szeregu śrub montażowych M12 kl.5.8 o dł.200mm, z podkładkami 

obustronnymi o grubości 4mm i średnicy 45mm. Nakładkę stalową dolną 

należy wykonać w całości i nasadzić od dołu – nasunąć, a następnie wykonać 

wiercenia w elementach drewnianych. Otworowanie elementów drewnianych 

wykonać wiertłem średnicy śrub mocujących – 12mm. Nakładkę wykonać 

zgodnie ze schematem, jednak ostateczne wymiary należy dokonać z natury i 

nanieść stosowne poprawki – po wykonaniu podniesienia konstrukcji. Stare 

otwory montażowe zaślepić kołkiem drewnianym, wklejanym o średnicy 

pozostawionego otworu. Osadzenie zwornika dolnego należy wykonać po 

uprzednim dostosowaniu pasów dolnych dochodzących z kratownic B-B – 

docięcie końcówki, tak aby wsunąć cały zwornik. Przed wykonaniem 

nasunięcia, należy wypełnić istniejące szczeliny w drewnie klejem 

poliuretanowym do drewna. Montaż dolnego zwornika wykonać w 

pierwszej kolejności – po demontażu starych blach. 

e) Usztywnienie wszystkich węzłów kratownic poprzez usztywnienie węzłów za 

pomocą blach stalowych grubości 4mm, ze stali S235, wykonane obustronnie, 

mocowane do elementów drewnianych poprzez gwoździe pierścieniowe 

4.0x70mm w ilości pokazanej na schematach rysunkowych. Gwoździe 

mocować w uprzednio nawierconych otworach w drewnie, łącznie 16 sztuk – 

z przesunięciami liniowymi oraz przesunięciami poziomymi. Nakładki stalowe 
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wykonać zgodnie ze schematem, jednak ostateczne wymiary należy dokonać z 

natury i nanieść stosowne poprawki – po wykonaniu podniesienia konstrukcji. 

Stare otwory montażowe zaślepić kołkiem drewnianym, wklejanym o 

średnicy pozostawionego otworu. Nakładki stalowe należy wykonać kolejno. 

Nie dopuszcza się rozkręcenia dwóch istniejących połączeń dla jednego 

elementu drewnianego. 

Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie farbami, a 

wierzchnią warstwę wykończyć w kolorze białym. Usztywnienie górnego 

zwornika należy wykonać poprzez wykonanie połączenia drugą śrubą, dolnej 

belki drewnianej obwodowej, która obecnie jest zamocowana poprzez jedną 

śrubę. Drugą śrubę należy wykonać na wysokości istniejącej śruby, w 

odległości 8 cm od istniejącej śruby. Łącznie należy wykonać 8 połączeń z 

konstrukcja stalowa zwornika. Stosować śruby M16 z podkładką od strony 

drewna o grubości 5mm i średnicy 68mm. Należy także wykonać połączenie 

na wkręty do połączeń ciesielskim, pomiędzy dolną belką zwornika a górną. W 

tym celu należy w płycie poziomej zwornika stalowego wykonać 

otworowanie. Stosować po dwa wkręty samowiercące do drewna 8x280 na 

belkę – łącznie 16 sztuk. Połączyć należy także czoła belek zwornika, czterema 

wkrętami samowiercącymi 8x280 – cztery narożniki po cztery wkręty.  

f) Wykończenie drewna więźby dachowej z uwagami dla całości zadania: 

Zdemontować deski podsufitki, posegregować do powtórnego użycia. Wełnę 

mineralną stanowiącą ocieplenie demontować jedynie w miejscach 

niezbędnych. Drewno nowe należy impregnować środkami grzybobójczymi, 

przeciw owadom, przeciw pleśniowymi i ogniochronnymi, które spełniają 

wymagania w zakresie chemicznej ochrony drewna budowlanego i są 

sprecyzowane w instrukcji ITB nr 355/98. Preparat w postaci cieczy nanosić 

na powierzchnię drewna przez natrysk lub kąpiele. Przy robotach 

impregnacyjnych należy przestrzegać zasad zawartych w rozporządzeniu 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 Nr 47, 

poz.  401). Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie farbami, a 

wierzchnią warstwę stali i drewna wykończyć w kolorze białym. 

5) Opisany powyżej w ppkt. 4a-4f przedmiot zamówienia został ujęty w dokumentacji pn. 

„Projekt budowlany remontu konstrukcji więźby dachowej w budynku Wozowni II w 

zespole budynków Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie”, Faza: 

Projekt budowlany, Tom/Branża: budowlana. 

6) W zakres niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wchodzą następujące pozycję: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

6.1.1. OPISY: 

6.1.1.1. Projekt budowlany remontu konstrukcji więźby dachowej w budynku 
Wozowni II w zespole budynków Muzeum Pałacu Króla Jana III 
Sobieskiego w Wilanowie, Faza: Projekt budowlany; Tom/Branża: 
budowlana, 14 października 2019 r. Warszawa; Usługi Projektowo-
Budowlane Andrzej Jeżewski, ul. Czerniakowska 155 m 12, 00-453 
Warszawa; (Załącznik nr 1a do OPZ)  
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6.1.1.2. Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych. 
Branża ogólnobudowlana; Projekt budowlany naprawy konstrukcji 
więźby dachowej w budynku Wozowni II w zespole budynków Muzeum 
Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Faza: Projekt budowlany; 
Tom/Branża: budowlana, 14 października 2019 r. Warszawa; Usługi 
Projektowo-Budowlane Andrzej Jeżewski, ul. Czerniakowska 155 m 12, 
00-453 Warszawa (Załącznik nr 1b do OPZ) 

6.1.2. PRZEDMIARY. 

6.1.2.1. Przedmiar robót – Projekt budowlany naprawy konstrukcji więźby 
dachowej w budynku Wozowni II w zespole budynków Muzeum Pałacu 
Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, 14 października 2019r.; Usługi 
Projektowo-Budowlane Andrzej Jeżewski, ul. Czerniakowska 155 m 12, 
00-453 Warszawa. (Załącznik nr 1c do OPZ) 

6.2. Pozwolenia:  

6.2.1. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4 
listopada 2019 r. nr pisma WZW.5142.2070.2019.KBD (Załącznik nr 1d do OPZ)  

6.2.2. Pozwolenie budowlane: Decyzja Prezydenta M. St. Warszawy nr 140/WIL/20 z 
dnia 08.07.2020 r. (Załącznik nr 1e do 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 

140/WIL/20 z dnia 08.07.2020 r. 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 wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie 

dłuższy niż 60 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

e) Okres rękojmi równa się okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

f) Szczegółowe obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi za wady zawiera wzór dokumentu 

Warunki gwarancji Załącznik nr  5 do Umowy. 
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g) Zamawiający informuje o ograniczeniach logistyczno-transportowych w zakresie 

możliwości dojazdu sprzętem ciężkim oraz możliwości zorganizowania stałego zaplecza 

na placu budowy.  

h) 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 pałacowych, 

nawierzchni dróg, a także roślinności znajdującej się na terenie zespołu pałacowo-

ogrodowego w Wilanowie. 

i) Zamawiający informuje, że pracownicy Wykonawcy mogą korzystać tylko z toalet 

zorganizowanych przez Wykonawcę na terenie zaplecza budowy. Zamawiający zabrania 

korzystania przez Wykonawcę robót z ogólnodostępnych toalet muzealnych pod 

rygorem zapłaty kar umownych. 

j) 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. 

k) 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). 

l) Zamawiający zapewni Wykonawcy źródło  poboru wody oraz energii elektrycznej w 

pobliżu Placu budowy, ale Wykonawca będzie ponosił koszty zużytych mediów przy 

czym winien zapewnić stosowne olicznikowanie mediów, z których będzie korzystał.  

m) 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. 
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n) Zaleca się rozważenie prowadzenia prac w trybie wielozmianowym co najmniej w 

godzinach od 7:00 do 21:00. Prace nie mogą być prowadzone w niedziele i dni ustawowo 

wolne od pracy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie. 

o) 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  2020  r. poz215) oraz innych przepisów, o ile mają 

zastosowanie. 

p) 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:  

a) śmieci powstałe w trakcie wykonywania robót należy usuwać do kontenera do wywozu 

śmieci.  

b) W razie konieczności Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Zaplecze to będzie się składało z jednego magazynu/kontenera 

Wykonawcy robót  

3) 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.  

4) Informacje dotyczące wizji lokalnej:  

a) Zamawiający  zaleca i umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Dokonanie wizji 

lokalnej ma na celu zapoznanie Wykonawców z 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 
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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 Jarosław Malczyk, e-mail: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl  

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  

2020  r.  poz.  282) 

c) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. 

poz. 1219) 

d) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 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 (t. jedn. Dz. U.  z 2003 nr 169 poz. 

1650). 

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 9 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 przez Wykonawcę gwarancji oraz 

rękojmi za wady przedmiotu Umowy na okres równy okresowi gwarancji.  Wzór 

dokumentu gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 5 do wzoru Umowy. 

5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących roboty budowalne obejmujące prace ciesielskie w 

zakresie więźby dachowej.  

mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
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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 osób 

wykonujących wskazane w ustępie 5 czynności. 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. 

6) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia obejmujących prace ciesielskie w zakresie więźby dachowej 

7) Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych:  nie dotyczy 

6. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia podpisania umowy do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych , jednak 

nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2020 r., przy czym na co najmniej 7 dni przed terminem 

wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia przedmiotu Umowy 

do odbioru końcowego 

7. Informacja odnośnie znaków towarowych. 

1) Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę są 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości 

i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych 

określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. 

2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w szczególności tych 

wskazanych w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub 

parametry nie gorsze niż przywołane. Wszystkie wskazane normy, europejskie oceny 

techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych należy 

rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny”. 

3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
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określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany załączyć 

do oferty dokumenty potwierdzające zgodność cech technicznych, jakościowych lub 

funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom 

Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie. Równoważność ma w szczególności 

gwarantować realizację robót zgodnie z OPZ stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ, 

stanowiący integralną część SIWZ, oraz zapewniać uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w SIWZ. 

8. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1a do OPZ - Projekt budowlany remontu konstrukcji więźby dachowej w 

budynku Wozowni II w zespole budynków Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w 

Wilanowie, Faza: Projekt budowlany; Tom/Branża: budowlana, 14 października 2019 r. 

Warszawa; Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Jeżewski, ul. Czerniakowska 155 m 

12, 00-453 Warszawa; 

2) Załącznik nr 1b do OPZ - Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 

budowlanych. Branża ogólnobudowlana; Projekt budowlany naprawy konstrukcji 

więźby dachowej w budynku Wozowni II w zespole budynków Muzeum Pałacu Króla 

Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Faza: Projekt budowlany; Tom/Branża: budowlana, 14 

października 2019 r. Warszawa; Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Jeżewski, ul. 

Czerniakowska 155 m 12, 00-453 Warszawa 

3) Załącznik nr 1c do OPZ - Przedmiar robót – Projekt budowlany naprawy konstrukcji 

więźby dachowej w budynku Wozowni II w zespole budynków Muzeum Pałacu Króla 

Jana III Sobieskiego w Wilanowie, 14 października 2019r.; Usługi Projektowo-

Budowlane Andrzej Jeżewski, ul. Czerniakowska 155 m 12, 00-453 Warszawa. 

4) Załącznik nr 1d do OPZ - Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków z dnia 4 listopada 2019 r. nr pisma WZW.5142.2070.2019.KBD 

5) Załącznik nr 1e do OPZ - Pozwolenie budowlane. 

 


