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Wykonanie systemu zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z wysokości dachu na 

budynku PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie. 

 

Założenia: 

 

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowego, ciągłego 

i spójnego systemu zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z wysokości, zgodnego z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami szczegółowymi, umożliwiającego 

przemieszczanie się i bezpieczną pracę na całej powierzchni dachu  

wskazanego obiektu, wraz z prowadzeniem przeglądów okresowych systemu przez cały 

okres udzielanej gwarancji (min. 1 raz/rok) oraz z ewentualnym wymaganym osprzętem, 

zgodnie z Instrukcjami Użytkowania i PN-EN 365. 

Zamawiający wyklucza zastosowanie systemu, którego montaż i użytkowanie wymaga 

naruszenia ciągłości istniejących warstw izolacji dachu. 

 

Zakres prac i czynności Wykonawcy: 

1. Wykonanie inwentaryzacji dachu dla celów projektowych; 

2. Opracowanie i uzgodnienie projektu technicznego (zgodnie z PN-EN 795 „Ochrona 

przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania”), 

uwzględniającego konstrukcję, wymiary, kąty nachylenia i sposób zagospodarowania 

dachu obiektu PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30; 

System zabezpieczeń na dachu dotyczy obszarów B i C: 

• część B ok. 49.00 x 33.00 m, 

• część C ok. 71,00 x 33.00 m wraz z daszkiem nad obszarem rozładunkowym, 

• 2 szt. schodów z barierką miedzy częścią A-B i B-C, 

• 1 szt. drabina zejście na  daszek nad obszarem rozładunkowym część C, 

3. Uzgodnienie proponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym. 

Uwzględnienie zgłoszonych uwag i uzyskanie zatwierdzenia projektu do realizacji 

(jako warunek przystąpienia do prac). 

4. Wykonanie montażu systemu zabezpieczeń zgodnie z zatwierdzonym projektem; 

5. Przekazanie systemu do użytkowania z dokumentacją powykonawczą; 

6. Jeżeli będzie to konieczne (uzasadnione specyfiką wybranego systemu i wynikające z 

obowiązujących norm i przepisów), przekazanie Zamawiającemu 5 kompletów 

sprzętu indywidualnego, umożliwiającego bezpieczne prace na wysokości. 

Wymagania wobec Wykonawcy: 

1. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie obmiarów 

szczegółowych i ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego robót. 

2. Wykonawca składający ofertę z tytułu delegowania nań zaproszenia Zamawiającego 

skierowanego do dystrybutora technologii lub przedstawiciela producenta, załączy 

dodatkowo dokument stwierdzający przeszkolenie w stosowaniu proponowanych 

materiałów i technologii. 

3. Treść oferty złożonej przez Wykonawcę powinna zawierać deklarację, że: 

a) zapoznał się z obszarem prowadzenia robót, ich zakresem oraz możliwościami ich 

wykonania, a w szczególności uwzględnił: 

• konstrukcję nośną stropodachu, 

• konstrukcję ścianek attyki,  

• przemieszczenie pomiędzy połaciami dachu, 

• zabudowę pokrycia dachowego urządzeniami wentylacyjnymi i instalacjami, 

• zachowanie szczelności warstw izolacyjnych, 
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• możliwości techniczne mocowania punktów kotwienia/mocowania; 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie oraz wyjaśnienia (uzgodnienia)  

z Zamawiającym wszystkich wątpliwości jakie pojawią się po dokonanej wizji. 

b) oferta obejmuje wszystkie prace przewidziane do wykonania na danym obszarze, 

zgodnie z przewidzianą dla nich technologią oraz sztuką budowlaną; 

c) bierze na siebie odpowiedzialność za ustalenie zakresu rzeczowego i ilościowego 

robót; 

d) przedstawione w ofercie wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, tzn. wzrost  

ilościowy (obmiar) rzeczywistego zakresu robót wykonywanych w stosunku do 

zakresu przyjętego przez oferenta przy wycenie oferty, nie będzie stanowić 

podstawy do występowania o zwiększenie wynagrodzenia umownego; 

4. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne i materiałowe (system 

bezpieczeństwa, dane techniczne składowych systemu) z oświadczeniem, iż 

zapewniają one uzyskanie systemu zgodnego z obowiązującymi uregulowaniami 

prawnymi; 

5. Wykonawca w ofercie przedstawi (graficznie i opisem) schemat techniczny i 

użytkowy proponowanych rozwiązań – w tym rozmieszczenie i proponowany sposób 

wykonania punktów stałych (mocowań) ; 

6. Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy;  

7. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy prac na bazie KNR-ów; 

8. Wykonawca przedstawi kosztorys (opisany jako dodatkowy) robót nie 

wymienionych w SIWZ, które jego zdaniem warunkują osiągnięcie założonego 

efektu użytkowego i formalnego; 

9. Wykonawca przedstawi średni koszt wykonania systemu na 1mb długości krawędzi 

dachu (jako podstawa do ewentualnych korekt zakresu ilościowego lub etapowania 

robót); 

Obwód dachu wynosi w osiach: 

a)  7-(13-14)   150m 

b)  (13-14) – 24  216m + 35m nad bramami                

10. Wykonawca przedstawi czas trwania robót określony w dniach, liczony  

od podpisania umowy; 

11. Wykonawca przedstawi organizację i kolejność prowadzenia robót; 

12. Wykonawca przedstawi wykaz podwykonawców, z którymi planuje ewentualnie 

współpracować; 

13. Wykonawca przedstawi przewidywaną organizację terenu robót i zaplecza, 

warunkującą dotrzymanie terminu; 

14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres min.  

36 miesięcy.  

15. Wykonawca przedstawi wykaz zawierający doświadczenie w stosowaniu oferowanej 

technologii wraz z referencjami oraz doświadczenie w realizacji podobnych 

zamówień. 

16. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 

stosowania sprzętu indywidualnego. 

17. Wybrany Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany będzie do spełnienia 

wymogów art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1186 z późn. zm.). 

 

Termin realizacji: 

Oczekiwany termin wykonania prac - IV kwartał 2020 r. 


