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Połczyn-Zdrój, dnia 11-07-2022 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego nr 4, zlokalizowanego na dz. nr 93/1, położonej przy ul. Powstańców 

Warszawskich w m. Połczyn-Zdrój” 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania według następujących zaleceń: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego nr 4, zlokalizowanego na dz. nr 93/1, położonej przy ul. Powstańców 

Warszawskich w m. Połczyn-Zdrój, wykazującą niezbędny zakres robót budowlanych, jaki należy 

wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, zgodnie  

z Postanowieniem nr 66/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Świdwinie. 

2. Wszelkie prace niezbędne do opracowania ekspertyzy technicznej, jak np. odkrywki, Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego i normami. 

4. Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ekspertyzy celem określenia stanu 

technicznego budynku mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Powstańców Warszawskich w m. 

Połczyn-Zdrój, w oparciu o przeprowadzone badania i określenia zakresu koniecznych robót 

budowlanych wzmacniających konstrukcję lub innych (zależnie od wyników). Ekspertyza powinna 

zawierać: 

4.1. określenie celu i zakresu opracowania, 

4.2. podstawy formalne, 

4.3. zestawienie materiałów będących podstawą opracowania, 

4.4. opis stanu technicznego przedmiotu opracowania, 

4.5. analizę techniczną występujących zjawisk i ich przyczyn, 

4.6. dokumentację fotograficzną, 

4.7. szacowane koszty koniecznych do wykonania robót, 

4.8. opinię geologiczną (jeśli dotyczy), 

4.9. wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń, 

4.10. program napraw wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi, 

4.11. wnioski i zalecenia. 

5. Przed wyceną konieczna jest wizja w terenie. 

6. Sposób sporządzenia dokumentacji: 

Ekspertyzę należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, w następującej 

liczbie egzemplarzy: 3 egz. w wersji papierowej + kopia na nośniku elektronicznym. 

mailto:sekretariat@ppkpolczyn.pl

