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OPIS ZAKRESU I WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 

Miejsce realizacji prac: Biuro Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała 

Szanowni Państwo, 

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej (w cenach netto i brutto) na 
zaprojektowanie i wykonanie naprawy instalacji odgromowej w budynku Biura Urzędu Dozoru 
Technicznego w Bielsku-Białej. 

Zakres zapytania:  
1. Uzgodnienie z Kierownictwem Biura UDT w Bielsku-Białej terminu i warunków przeprowadzenia niezbędnych 

pomiarów i badań instalacji odgromowej. 
2. Opracowanie - na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji oraz obowiązujących przepisów - 

wykonawczej dokumentacji projektowej naprawy instalacji odgromowej budynku Biura UDT w Bielsku-Białej, 
spełniającej wszystkie obowiązujące przepisy w tym zakresie. Dwa egzemplarze dokumentacji projektowej należy 
przekazać Zamawiającemu. Warunkiem przystąpienia do realizacji prac jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego 
dla dokumentacji projektowej. Dokumentacja ma być sporządzona i podpisana przez osobę posiadającej 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącej członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 
(wymagane posiadanie ubezpieczenia OC). 

3. Wykonanie robót przygotowawczych (roboty zabezpieczeniowe powierzchni roboczej, zabezpieczenie robót pod 
względem BHP i p.poż.). 

4. Wykonanie opisanych w dokumentacji projektowej robót, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącej członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 
(wymagane posiadanie ubezpieczenia OC). 

5. Wykonanie robót towarzyszących (budowlanych, instalacyjnych), pomocniczych oraz porządkowych. 
6. Wykonanie powykonawczych badań instalacji odgromowej przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje, 

potwierdzone stosownym protokołem. 
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie określonym umową, w tym: 

a. powykonawcza dokumentacja projektową instalacji odgromowej w formie rysunków. 
b. wykaz zastosowanych do realizacji materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP lub UE (deklaracje właściwości użytkowych, 
certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty, inne). 

c. dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały i urządzenia (karty gwarancyjne, ew. dokumenty 
zakupowe, inne) – o ile producent udzielił gwarancji. 

d. protokoły wymaganych powykonawczych pomiarów i badań instalacji elektrycznej. 
e. instrukcję obsługi i konserwacji instalacji odgromowej. 

W celu zobrazowania zakresu koniecznych do wykonania prac, Zamawiający dołącza do niniejszego zapytania: 
1. Załącznik nr 1. Protokół z pomiarów ochronnych. 
2. Załącznik nr 2. Istotne postanowienia umowy.  

Istotne warunki realizacji zamówienia: 
1. Zamawiający wskazuje, że przedmiotowy budynek jest połączony z sąsiednim budynkiem. Zaleca się 

zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej w taki sposób, aby całkowicie znajdowała się w obrębie 
nieruchomości Zamawiającego. W przypadku, gdy ze względów technicznych nie będzie to możliwe, Wykonawca 
zobowiązuje się zapewnić pełne wsparcie Zamawiającemu, w tym przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, 
związane z uzyskaniem zgody właściciela lub zarządcy sąsiedniej nieruchomości na wykonanie robót. 
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2. Oferta powinna obejmować wszystkie materiały i czynności niezbędne do jej wykonania tj. dojazd na miejsce, 
dostawę i montaż materiałów i urządzeń, utylizację zużytych części, wykonanie wszystkich prac opisanych 
w OPISIE ZAKRESU I WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA oraz załącznikach do niego itp.  

3. Zastosowane części powinny być nowe, na gwarancji i posiadać właściwe atesty. 
4. Zlecenie realizowane będzie w formie umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania. 
5. Prace będą prowadzone w czynnym budynku użyteczności publicznej, w godzinach pracy Biura UDT. 
6. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i zniszczeniem w trakcie wykonywania prac wszelkich elementów budynku. 

W razie ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązuje się 
doprowadzić budynek do stanu pierwotnego. 

7. Sprzątanie po wykonaniu prac. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z zasadami gospodarki odpadami. 
8. Roboty zostaną potwierdzone protokołem odbioru końcowego, który będzie stanowił podstawę do wystawienia 

faktury. 
9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości: min. 36 m-cy, od daty odbioru końcowego. 

 
Termin realizacji: 

1. Opracowanie wykonawczej dokumentacji projektowej instalacji odgromowej i przekazanie do akceptacji 
Zamawiającemu: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonanie robót i innych opisanych umową czynności: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 
 
 
Sposób rozliczenia: 

1. Przyjęto ryczałtowe rozliczenie robót wg złożonej oferty.  
2. Fakturowanie: 1 faktura po wykonaniu i odbiorze końcowym instalacji odgromowej. 
3. Płatność – w ciągu 28 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 

wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w procedurze 
rozliczenia przepisów wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw oraz właściwych przepisów wykonawczych do tej Ustawy. 

 
 
Pozostałe informacje: 

1. Urząd Dozoru Technicznego wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej, mającej na celu ocenę stanu rzeczywistego 
oraz zapoznanie się z dokumentacją budynku, w celu dokładnego sporządzenia oferty. W związku z powyższym 
zapraszamy Państwa do siedziby Biura UDT w Bielsku-Białej, w dniach: poniedziałek-piątek w godzinach 7.00-
14.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

2. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Biura UDT w Bielsku-Białej ws. wizji lokalnej są: Pani Monika 
Wieczorek, tel. (33) 829 59 21, kom. +48 662 179 088, e-mail:monika.wieczorek@udt.gov.pl oraz Pani Magdalena 
Mika, tel. (33) 829 59 18, kom.  +48 668 892 004, e-mail: magdalena.mika@udt.gov.pl  

3. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Renata Lepionka-Michalak, tel. (22) 572 23 64, e-mail: 
renata.lepionka-michalak@udt.gov.pl lub Pan Józef Jankowski, tel. (22) 572 23 73, kom. +48 728 859 738, e-
mail: jozef.jankowski@udt.gov.pl. 

4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
5. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania prowadzonej działalności 

i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót. 

 

Z poważaniem 

Renata Lepionka-Michalak 
Specjalista ds. budowlanych 
renata.lepionka-michalak@udt.gov.pl 
+ 48 (22) 57 22 364 
 


