
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
 

WZÓR UMOWY Nr BGO-BGI.2232.396.2022 
 
 
w dniu ……………………………….. 2022 r. w Warszawie pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli, z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57,  zwanym 
dalej: „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
Pana Kamila Wójcika – p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego, 
 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej: „Wykonawcą”, 
 
reprezentowana przez: 
………………………………….. - ……………………………………..., 
dalej jako „Strona” lub „Strony”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie ocieplenia 
poddasza w budynku Delegatury NIK w Poznaniu” przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), ponieważ 
wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, została zawarta umowa o następującej treści, dalej jako 
„Umowa”: 

 
§ 1. Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest „Wykonanie ocieplenia poddasza w budynku  Delegatury NIK w Poznaniu”  zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Budynek Delegatury NIK znajduję się w Poznaniu przy ul. Dożynkowej 
9h. 

2. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go w Umowie i musi ponadto zawierać 
wszystkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane 
cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie. 

 
§ 2. Terminy wykonania przedmiotu Umowy 

 
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 15 grudnia 2022 roku. 
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w dni robocze w godzinach od 07:00 do 18:00. Dokładne godziny 

wykonywania prac należy uzgodnić z jednym z przedstawicieli NIK w Poznaniu o których mowa w paragrafie 7. 
3. Za datę realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego 

bez uwag. 
 

§ 3. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot Umowy i nie zgłasza do nich 
uwag oraz zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z tym zakresem. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień 
podobnego rodzaju, wielkości i wartości do zamówienia stanowiącego przedmiot Umowy. Wykonawca 
zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego 
charakteru działalności Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, treścią Umowy oraz 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach w wykonaniu Umowy oraz 
bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach 
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leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień 
Umowy. 

4. Każdego dnia, po zakończeniu pracy Wykonawca  zobowiązany jest do przywrócenia porządku zastanego przed 
rozpoczęciem prac, a w szczególności do usunięcia zanieczyszczeń pomieszczeń spowodowanych realizacja 
prac. 

5. Wykonawca wykona przedmiot Umowy samodzielnie. 
 

§ 4. Wynagrodzenie 
 

1. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej ……………………. złotych netto, tj. …………………….złotych brutto. 

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, obok wynagrodzenia mieszczą się wszelkie koszty (w tym koszty 
zastosowanych materiałów, narzędzi i maszyn, transportu, utylizacji zdemontowanych materiałów), opłaty, 
podatki i inne wydatki związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

3. Cena podana w ofercie obowiązuje do czasu zrealizowania przedmiotu Umowy i nie będzie przedmiotem 
negocjacji. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół odbioru końcowego bez uwag, o którym mowa w 
§ 2 ust. 3 Umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 
dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 
Fakturę wraz z protokołem odbioru należy złożyć w Najwyższej Izbie Kontroli ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa 
albo elektronicznie na adres e-mail bgo@nik.gov.pl do dnia 16 grudnia 2022r. 

6. Za dzień zapłaty Strony zgodnie przyjmują dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.). 

8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

9. Zamawiający dokona należnej Wykonawcy płatności związanej z realizacją Umowy, na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ………………………………………….. 

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 10 rachunek bankowy jest rachunkiem  rozliczeniowym służącym 
wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem 
bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od 
towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku 
zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania 
Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej). 

 
§ 5. Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

 
1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna 
w wysokości 0,5 % kwoty brutto o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od 
upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku opóźnienia o więcej niż 14 dni Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy i naliczenie kary umownej, o której mowa w pkt. 3, niezależnie od 
kar umownych za opóźnienie, 

2) za opóźnienie w terminach realizacji usług gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Zamawiającemu przysługuje  
kara umowna w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa 
w § 4 ust. 1 Umowy, 

4) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek ujawnienia zasad poufności. 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wartości poniesionej szkody. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie nałożonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

4. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Umowie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego, 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy (w całości lub części - w zależności od wyboru Zamawiającego), także 
w przypadku: 
1) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, lub 

zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim 
uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie przez 
Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 

2) nieusunięcia wady w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie określonym w Umowie, po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady. 

3) wydania nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy ze wskazaniem okoliczności uzasadniających 

odstąpienie, należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, ale nie później niż do dnia zakończenia 
realizacji Umowy. 

6. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji prac 
na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt 
Wykonawcy. 

 
§ 6. Usługi gwarancyjne i rękojmia 

 
1. Wykonawca gwarantuje, iż zastosowane materiały są wolne od wad i wykonane z materiałów dopuszczonych do 

obrotu, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności z PN 
lub aprobatą techniczną a wykonane prace będą zgodne z odpowiednimi instrukcjami i normami techniczno-
eksploatacyjnymi. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające atesty higieniczne, deklaracje właściwości 
użytkowych, klasyfikacje w zakresie reakcji na ogień zastosowanych materiałów.  

3. Na zastosowane materiały i wykonane roboty udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji. 
4. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 
5. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu 72 godzin od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W tym celu Wykonawca winien 
zgłosić się do  delegatury NIK w Poznaniu. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć powstałe w okresie gwarancji wady, własnym staraniem i na własny koszt, 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od ich zgłoszenia na piśmie. Przedłużenie tego terminu wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego. Naprawie bądź wymianie podlegają odpowiednio materiały lub sposób 
wykonania robót, których wadliwość wystąpiła w trakcie trwania okresu gwarancji.   

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich 
usunięcie, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

8. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że bieg 
terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru. 

 
§ 7. Osoby upoważnione 

 
1. Osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z realizacją Umowy, w szczególności podpisania protokołu, 

o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, są: 
1) ze strony Zamawiającego: 
 Agnieszka Radoń, tel.; 61 655 62 11 (Poznań), 
 e-mail: agnieszka.radon@nik.gov.pl 
 Artur Tomasik, tel.; 61 655 62 31 (Poznań), 
 e-mail: artur.tomasik@nik.gov.pl 
 Piotr Szczygieł, tel.; 22 444 55 36  (Warszawa), 
 e-mail: piotr.szczygiel@nik.gov.pl 
2) ze strony Wykonawcy: 
 …………………………, tel.: …………………………, e-mail: ………………………… 

mailto:agnieszka.radon@nik.gov.pl
mailto:artur.tomasik@nik.gov.pl
mailto:piotr.szczygiel@nik.gov.pl
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2. Każda ze Stron może dokonać zmian reprezentujących jej osób, o których mowa w ust. 1. Zmiana następuje na 
podstawie zawiadomienia drugiej Strony, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany Umowy. 

 
               § 8. Odpowiedzialność Wykonawcy 

 
1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów p.poż. i bhp. 
 

§ 9. Poufność informacji 
 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) 
w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 
„Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie: 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby 

trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku 

zachowania poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie 
ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie 
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą zniekształceniem 

oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które 
będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania 
poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie 
zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do 
Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz 
poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i 
skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 
bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w Umowie 
kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno 
podczas wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

 
§ 10. Siła Wyższa 

 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą 
rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani 
zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 5 dni, powiadomi drugą Stronę 
o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
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§ 11. Postanowienia końcowe 
 

1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia Umowy jest Wykonawca. 
2. Wykonawca odpowiada za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.) i ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). 

3. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Umowy zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w pkt. XIV zapytania ofertowego wobec każdej 
osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej 
do treści umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy realizowaniu 
Umowy (jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 
wykonywaniu niniejszej umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 
RODO oraz określone w pkt. XIV zapytania ofertowego. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w szczególności ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.). 

6. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za 
wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 i 1a ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 
od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). 

7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
1) oferta Wykonawcy z dnia ………………., 
2) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami. 
 

 
 
 
 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
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 Załącznik nr 1  

do Umowy nr BGO-BGI.2232.396.2022 
z dnia ………………………. 
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Załącznik nr 2 
do Umowy nr BGO-BGI.2232.396.2022 

z dnia ………………………. 
 

 

Zamawiający:   Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Gospodarcze 

Adres:   ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa 

    

 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  " Wykonanie ocieplenia poddasza w budynku Delegatury NIK w Poznaniu” 

 

Kod Zamówienia CPV: 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45321000-3  Izolacje cieplne 

 

 

 

Autorzy opracowania: 

Piotr Szczygieł 

 

Warszawa, listopad 2022 r. 
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1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy istniejącego ocieplenia wykonanego z wełny mineralnej oraz 
położenie nowego ocieplenia (w postaci pianki poliuretanowej) na poddaszu w budynku Delegatury NIK w Poznaniu 
przy ul. Dożynkowej 9h. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać naprawę i uzupełnienie wkładów wełny 
mineralnej, wykonać pokrycie izolacyjne pianka poliuretanową, uzupełnić membranę dachową. Szczegółowy zakres 
wykonania opisany jest poniżej.  

 

Zakres prac do wykonania.  

Na poddaszu, w obszarze skosów, na poziomie podłogi pomieszczeń, na długości pomieszczeń biurowych oraz 

mieszkań należy: 

1) uzupełnić brakującą lub zniszczoną membranę dachową. Powierzchnia membrany do wymiany około 
110m2, 

2) przywrócić mocowanie istniejących wkładów wełny mineralnej do pierwotnego miejsca zamocowania. 
Łączna powierzchnia wkładów wełny do poprawy mocowania około 100 m2, 

3) uzupełnić brakujące wkłady z wełny mineralnej – około 25 m2, 
4) na powierzchni około 150 m2 zamontować nową folię paraizolacyjną, przed zamontowaniem nowej foli 

paraizolacyjnej zdemontować i istniejąca uszkodzona folię paraizolacyjną, 
5) wykonać montaż listew drewnianych wzdłuż krokwi celem uniemożliwienia opadania folii paraizolacyjnej - 

około 1000mb. Należy zastosować listwy drewniane o wymiarach zapewniających skuteczny i trwały 
montaż ( wymiar listew – około 40mm szerokości i około 20mm grubości, 

6) wykonać pokrycie pianką poliuretanową ścianek kolankowych z płyt gipsowo-kartonowych, na długości 
pomieszczeń biurowych oraz mieszkań. Wymagana grubość pianki nie mniej niż 15 cm, powierzchnia do 
pokrycia – około 150 m2, 

7) na poddaszu, w strefie wejścia włazem (przy klatce schodowej) wykonać pokrycie pianką poliuretanową 
pozbawionych izolacji pionowych ścian kartonowo gipsowych. Wymagana grubość pianki nie mniej niż 15 
cm, powierzchnia do pokrycia – około 10 m2, 

8) wykonać przegrodę izolacyjną z pianki poliuretanowej uniemożliwiającej przedostawanie się zimnego 
powietrza z przestrzeni nad biurami do przestrzeni z włazem nad klatką schodowa. Powierzchnia przegrody 
około 6 m2, 

9) założyć otulinę na rurach od zasilania kaloryferów. Na rurach o długości około 200mb o średnicy około 
20mm założyć otulinę szarą poliuretanową. 

10) we własnym zakresie zutylizować zdemontowane materiały. 
 

 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania muszą być nowe, w I gatunku i spełniać wymagania  art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz wymagania wynikające z obowiązujących 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy. 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:  
- europejskie aprobaty techniczne,  
- wspólne specyfikacje techniczne,  
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.  
W przypadku ich braku uwzględnia się w kolejności:  
- polskie normy,  
- polskie aprobaty techniczne,  
- polskie specyfikacje techniczne.  
Wszystkie wyroby i materiały użyte do realizacji robot muszą być dopuszczone do stosowania na terenie państw 
należących do Unii Europejskiej . 
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Na wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, mają zastosowanie wymagania przedstawione w Aprobacie 

Technicznej Producenta Wyrobu. Ponadto Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 

budowlane posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, posiadające oznakowanie CE itp. Płytki okładzinowe i 

materiały malarskie powinny posiadać też atesty higieniczne wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić  dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
oraz uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego. 
 
 
. 
 
  

 

 

 

 

 

 


