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SPECYFIKACJA  

 
 
Prace ogólnobudowlane w obiektach TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków . 

 

Obszary: Zakład Wytwarzania Kraków. 

1. CEL USŁUGI 

Zapewnienie usługi dotyczącej wykonania prac ogólnobudowlanych dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. – 

Zakład Wytwarzania Kraków. 

 

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH USŁUGĄ:  

 

2.1. Wykonania bieżących prac budowlano – remontowych na obiektach i instalacjach ZW Kraków 

oraz realizację zaleceń z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, 

realizację zaleceń BHP, PIP, i ppoż., oraz usuwanie usterek eksploatacyjnych obiektów  

i skutków awarii w poniższych zakresach:  

2.1.1. Wykonanie robót ziemnych, robót betoniarskich, zbrojeń konstrukcji żelbetowych, 

konstrukcji i elementów murowych, tynków lekkich przegród (GK, płyty warstwowe), 

pokryć dachowych i obróbek blacharskich, odwodnieni dachów, izolacji wodochronnych, 

ciepłochronnych, remontów podłóg i posadzek, okładzin z elementów ceramicznych  

i tworzyw sztucznych, malowania zewnętrznego i wewnętrznego, 

2.1.2. Wykonanie stolarki budowlanej (demontaż, montaż, szklenie) okien drzwi bramy, 

elementów ściennych metalowych, prac ślusarsko- kowalskich elementów budowlanych, 

prac spawalniczych (elektryczne i gazowe), remontów elementów kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej, zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, obsługi i konserwacji instalacji 

wodociągowej, sanitarnej, wentylacyjnej i grzewczej w pomieszczeniach socjalnych  

i biurowych, reprofilacji uszkodzonej konstrukcji żelbetowej i betonowej.  

 
3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY I JEGO PRACOWNIKÓW:  

 

3.1 Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi na takich urządzeniach i  instalacjach lub 

podobnych (należy to udokumentować). 

3.2 Pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać kwalifikacje poświadczone ważnymi 

„Świadectwami Kwalifikacji”– odpowiednio typu „E” dla pracowników i „D” dla pracowników 

dozoru, w zakresie odpowiednim do wykonywanej pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 28.04.2003r. (Dz. U z 2003r. nr 89 poz. 828 ). 

3.3 Wykonawca musi być uprawniony przez UDT do wykonywania w/w prac: napraw zbiorników 

ciśnieniowych i bezciśnieniowych, remontu zaworów bezpieczeństwa. 

3.4 Brygady remontowe muszą być do dyspozycji Zamawiającego na zmianie I w dni  robocze w 

ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia; a na II i III zmianie i w dni  wolne od pracy w ciągu 6 

godz. Wykonawca poda osobę do kontaktu upoważnioną do podejmowania decyzji   

techniczno-ekonomicznych.   
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4. Zasady zlecania i rozliczania prac opisane są w Projekcie Umowy Załącznik nr7. 

 

5. Oferta ma zawierać stawki za 

 

Lp. Nazwa danych do kosztorysów Wartość w zł 

1. Robocizna „R” – stawka roboczogodziny z narzutami. ………………………….zł/rbg 

2. Stawki za pracę sprzętu stanowiący własność Wykonawcy z 
narzutami. ………………………….. 

3. Stawki za pracę sprzętu ciężkiego z narzutami. ………………………….. 

 

6. Walidacja ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie stawką 
roboczogodziny. 
 
 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 WYKONAWCA: 

 

 

…………………………………………………… 
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