
      Załącznik Nr 1 do Specyfikacji 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na udrożnieniu kanałów 
wentylacyjnych (wentylacja grawitacyjna) i zabezpieczeniu kominów wentylacyjnych 
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazową należących 
do TBS Warszawa Południe Sp. z  o.o.  dot. lokali mieszkalnych wykazanych w poniższej 
Tabeli „Zestawienie lokali”. 

TABELA: Zestawienie lokali 

Adres budynku Dzielnica 

Ilość 
kondygnacji 
nadziemnych 
w budynku 

Numer 
lokalu 

Lokalizacja 
przewodu 

Ilość 
przewodów 

wentylacyjnych 

Agrestowa 8A Wawer 4 13 łazienka 1 

14 kuchnia 1 

 

 

 

 

 

Bysławska 87 

 

 

 

 

 

Wawer 

 

 

 

 

 

4 

2 łazienka 1 

6 kuchnia 1 

8 łazienka 1 

19 łazienka 1 

22 kuchnia 1 

23 łazienka 1 

27 łazienka 1 

28 łazienka 1 

30 łazienka 1 

Jagienki 6 Wawer 4 6 łazienka 1 

 

14 

łazienka 1 

kuchnia 1 

16 kuchnia 1 

21 łazienka 1 

25 łazienka 1 

34 łazienka 1 

Jagienki 8 Wawer 4 34 łazienka 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nasielska 36/38 

 

 

 

 

 

 

 

Praga 

Południe 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 kuchnia 1 

łazienka 1 

4 kuchnia 1 

łazienka 1 

30 kuchnia 1 

łazienka 1 

w.c 1 

60 kuchnia 1 

łazienka 1 

75 łazienka 1 

77 łazienka 1 

78 kuchnia 1 

łazienka 1 

83 łazienka 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łukowska 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praga Południe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

3 łazienka 1 

6 kuchnia 1 

7 łazienka 1 

8 łazienka 1 

w.c. 1 

11 łazienka 1 

12 łazienka 1 

23 łazienka 1 

wc 1 

25 łazienka 1 

28 w.c. 2 

33 łazienka 2 

41 łazienka 1 

42 łazienka 1 

43 łazienka 1 

48 łazienka 1 

51 łazienka 1 

57 łazienka 1 

61 łazienka 1 

67 łazienka 1 

68 łazienka 1 

70 łazienka 1 

73 łazienka 1 

74 kuchnia 1 

79 łazienka 1 

80 łazienka 1 

81 łazienka 1 

Razem lokali 51 Razem 
przewodów 

62 

 

I. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 

1. Zdemontowanie kratek zabezpieczających na kominie ponad dachem (jeżeli 

występują). 

2. Udrożnienie przewodów wentylacyjnych bez zdejmowania czapy kominowej i  

   rozkuwania ścian. 

3. Zdemontowanie kratek wentylacyjnych w lokalach. 

4. Usunięcie zanieczyszczeń z otworów wentylacyjnych w lokalach  lub na poziomie   

   piwnic jeżeli przewody są doprowadzone do tych poziomów. 

5. Zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych w lokalach. 

6. Zabezpieczenia wylotów przewodów wentylacyjnych na kominach ponad dachem 

(dla lokali wskazanych w zestawieniu) nowymi siatkami metalowymi  o drobnych 



oczkach lub nowymi metalowymi kratkami wentylacyjnymi (zabezpieczenie przed 

ptakami). 

 

7. Po wykonaniu prac udrożnieniowych pomiar ciągów wentylacyjnych w lokalach 

wykazanych w tabeli „Zestawienie lokali”. 

II. Dokumentacja i odbiór usługi: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z zakresem wynikającym 

z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołów z wykonanych prac, 

a w tym protokołów z wykonania  udrożnienia i zabezpieczenia kominów oraz osobno 

protokołów z pomiaru ciągów wentylacyjnych (o których mowa w punkcie I ust 7 

opisu przedmiotu zamówienia) – opinie kominiarskie. Wzory protokołów z wykonania 

usługi muszą być zgodnie z aktualnie obowiązującymi wzorami w świetle 

obowiązujących przepisów prawa. Wzory protokołów Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym  najpóźniej 5 dni po podpisaniu Umowy. 

Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać: 

a. nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę, 

b. nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację, 

c. datę i miejsce wykonania prac/pomiarów, 

d. wynik przeprowadzonych prac/pomiarów, 

e. podsumowanie z wnioskami, 

f. czytelny podpis wykonawcy w raz z pieczęcią firmową, 

g. podpis lokatora. 

III. Termin wykonania prac:  

30 dni od dnia zawarcia umowy 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w ciągu 5 dni 

od dnia podpisania umowy wstępny harmonogram wykonania prac, 

uwzględniający nieprzekraczalny termin wykonania prac określony powyżej. 

IV. Niezbędne uprawnienia osób wykonujących czynności wykazane z punkcie I 

Opisu przedmiotu zamówienia: 

Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołów z wykonanych przeglądów 

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe: 

- aktualną legitymację mistrzowską w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do 

grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych. 

V. Wykonawca zapewnia: 

1. Niezbędne do wykonania usługi narzędzia oraz materiały ( w tym także nowe kratki 

wentylacyjne oraz zabezpieczenia wylotów przewodów wentylacyjnych) . 



2. Co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. 

VI. Pozostałe wymagania zamawiającego: 

1. Wykonawca bezwzględnie uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy realizacji 

robót na poszczególnych budynkach. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót w godzinach 800-1600, 

po wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców stosownymi harmonogramami prac, 

umieszczonymi w widocznych miejscach na klatkach schodowych w budynkach, 

w których realizowane będą prace, z przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia drugiego terminu prac w razie 

nieobecności najemcy w lokalu w pierwszym terminie po wcześniejszym 

powiadomieniu mieszkańców stosownymi harmonogramami, umieszczonymi w 

widocznych miejscach na klatkach schodowych w budynkach, w których realizowane 

będą prace, z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany 

jest do wyznaczenia terminu wykonania prac w godzinach porannych oraz również 

popołudniowych.   

W przypadku nieobecności Najemcy w dodatkowym terminie wykonania usługi, 

Wykonawca powinien skontaktować się z Najemcą i ustalić termin wykonania prac (w 

takim przypadku Zamawiający może udostępnić, o ile nim dysponuje numer telefonu 

Najemcy, bądź pośredniczyć w ustaleniu terminu wykonania prac).  

Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne upoważnienie do prowadzenia  

prac przeznaczone do okazywania Najemcom. 

VII. Cena oferty: 

 

W ryczałtowej cenie ofertowej wykonania robót musi być zawarty całkowity koszt 

wykonania zamówienia i przedmiotowych usług wg powyższych założeń, 

tj. w szczególności koszt robocizny, materiałów i ich zakupu, pracy sprzętu 

i transportu, koszt dojazdu i wykonania prac z podziałem na poszczególne budynki 

oraz koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów 

cenotwórczych takich jak np.:  

- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej określonej we wzorze umowy,  

- wszystkie inne ogólne koszty usługi, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

usługi zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.  

- sporządzenie protokołów z wykonanych czynności, o których mowa w punkcie I Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 


