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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wymiana stolarki okiennej PCV w lokalach 

mieszkalnych będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanych przez 

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania zadania według następujących zaleceń: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1. Dokonania pomiarów zamawianych okien, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz 

każdorazowo przed złożeniem zamówienia konsultacji zamówienia z przedstawicielem 

Zamawiającego; 

1.2. Dokonania demontażu stolarki okiennej w lokalach wyszczególnionych w załączniku nr 1; 

1.3. Wywozu okien z demontażu; 

1.4. Wykonania robót rozbiórkowych w otworach okiennych; 

1.5. Wywiezienia gruzu z robót rozbiórkowych wraz z utylizacją; 

1.6. Montażu fabrycznie nowej stolarki okiennej, kształtem odpowiadającej wersji pierwotnej, 

wraz z parapetami wewnętrznymi PCV oraz w razie konieczności, także parapetami 

zewnętrznymi blaszanymi. 

1.7. Obróbki zewnętrznej części otworów okiennych – w razie konieczności. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram prowadzonych robót. 

3. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru końcowego na podstawie 

protokołów odbiorów częściowych – dla poszczególnych lokali. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz 

zgodnie z wymogami Prawa budowlanego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony p.poż. 

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów, odpowiedzialny jest za odzysk i unieszkodliwienie 

wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, 

6. Wykonawca odpowiada finansowo za szkody wyrządzone właścicielowi nieruchomości objętej 

przedmiotowymi pracami wynikające z winy Wykonawcy. 

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. 

Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru całego 

przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem. 
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