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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Raciborzu zleci wykonanie robót 

budowlanych polegających na zabezpieczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
znajdującego się w Raciborzu przy ul. Bosackiej 21 w zakres których wchodzą nw. roboty: 

− rozbiórka III i II kondygnacji budynku, 

− zabezpieczenie elementów budynku przed negatywnym działaniem warunków 

atmosferycznych 

− wyznaczenie stref niebezpiecznych, ogrodzenie nieruchomości i oznakowanie tablicami 

ostrzegawczymi informującymi o zagrożeniu. 

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny przedmiotowego budynku nie wyklucza się 

możliwości rozszerzenie zakresu wymienionych wyżej robót budowlanych w sytuacji gdy będzie 

to wymagane względami bezpieczeństwa bądź względami których nie można było przewidzieć 

na podstawie posiadanej dokumentacji na etapie określania zakresu robót. Każda zmiana zakresu 

robót wymagała będzie sporządzenia protokołu konieczności, wyceny dodatkowych prac oraz 

stosownego aneksu do umowy. 

Wszystkie roboty będą zlecone w ramach robót zabezpieczających w oparciu o art. 

69 ustawy Prawo Budowlane. 

Roboty można wycenić na podstawie przedmiaru załączonego do zapytania ofertowego. 

Wymiary podane w kosztorysie mają charakter przybliżony i przyjęto w nim założenia 

wynikające z posiadanej dokumentacji, głównie zdjęciowej. Dlatego zastrzega się, że zakres 

robót może odbiegać od rzeczywistego gdyż stan techniczny budynku uniemożliwiał dokonanie 

szczegółowego obmiaru z natury. Dlatego zalecane jest również dokonanie oględzin przedmiotu 

niniejszego zapytania w terenie. 

Na etapie realizacji robót niezbędne będzie prowadzenie inwentaryzacji robót 

rozbiórkowych, w szczególności tych elementów których na skutek złego stanu technicznego 

budynku nie udało się zinwentaryzować i ocenić. W przypadku znacznych rozbieżności w 

przyjętym przedmiarze (zwłaszcza w przypadku zmniejszenia zakresu robót) zastrzega się prawo 

rozliczenia tej części kosztorysem powykonawczym. Dlatego wycena robót powinna zawierać 

ceny jednostkowe poszczególnych elementów. 

Z uwagi na lokalizację budynku w założeniach do wyceny przyjęto rozbiórkę ręczną z 

możliwością stosowania sprzętu ręcznego. Zamawiający dopuszcza jednak inny sposób 

wykonania robót pod warunkiem opracowania stosownej dokumentacji prac rozbiórkowych 

uwzględniające wykonanie ewentualnych zabezpieczeń sąsiednich budynków mieszkalnych. 

Z uwagi na tryb wykonania zamówienia materiały pochodzące z rozbiórki, a stanowiące 

jakąkolwiek wartość należy składować na terenie nieruchomości. Natomiast materiały 

stanowiące odpady niebezpieczne oraz mogące stanowić zagrożenie dla środowiska lub 

okolicznych mieszkańców należy utylizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca zapewni nadzór nad robotami rozbiórkowymi osoby posiadającej 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej oraz będącej członkiem odpowiedniej izby inżynierów budownictwa. 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy przedstawi plan bioz w formie 

opisowej oraz plan zagospodarowania terenu nieruchomości wraz z wyznaczeniem stref 

niebezpiecznych, miejsc składowania materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z organizacją 

ruchu w formie graficznej. 
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Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie stosownej umowy po 

przedstawieniu faktury oraz po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych. 

Z uwagi na pilność wykonania zadania spowodowane występującym zagrożeniem 

oferty należy składać do dnia 04.11.2014 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Klasztorna 6. 

Z uwagi na konieczność wykonania zabezpieczeń przed okresem zimowym roboty 

należy wykonać do dnia 30.11.2014 r.  

W przypadku zainteresowania szczegóły dotyczące przedmiotu zlecenia można uzyskać 

w siedzibie PINB, drogą elektroniczną (adres pinbraciborz@interia.pl) bądź telefonicznie – 419-

04-66. Osoby do kontaktu: Gabriel Kuczera – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 

Witold Piątek – inspektor nadzoru budowlanego. 

Możliwe jest również spotkanie z pracownikami PINB na miejscu realizacji prac 

zabezpieczających (tj. przy ul. Bosackiej 21 w Raciborzu) jednak wówczas konieczny jest 

wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 032 419 04 66 w godzinach 8
00

-15
00

 w celu 

ustalenia terminu spotkania. 
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