
 
 
 

                                                                   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego        

 
Wzór Umowy  

dot. postępowania BONn.II.264.4.20 , PO-II. 2691.236.20 
 
 

zawarta w dniu ………. 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego 
w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza  -  Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a         
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………..… – ……………………………….,  
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zgodnie z przyjętą ofertą cenową z dnia …….. .2020 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca 
podejmuje się wykonania zadania pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej Remont stawy światła sektorowego Żuławy” 
 

§ 2 

Zakres umowy 

1. Przedmiot umowy stanowi wykonanie dokumentacji projektowej Remont stawy światła 
sektorowego Żuławy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest określony w opisie przedmiotu umowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy i jej integralną część. 

3. Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz w formie 
elektronicznej) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w zakresie 
budowy przyłączy w tym z przepisami  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
(j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), a także w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609). 

 
 
  



 
 
 

 
 

§ 3 

Obowiązki stron 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, 
zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 
przeszkolenie w zakresie bhp i uprawnienia odpowiadające rodzajowi prowadzonych prac. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach 
pozostające w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami. 
 

§ 4 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 27 listopada 2020 r.  

§ 5 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem pełniącym nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony   
Zamawiającego jest : 
Andrzej Szymański – Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, 
tel. 91 44 03 335 . 

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy jest : 
 …………………………….………………. 
 tel. ……………... 

 

§ 6 

Organizacja prac 

1. Wykonany projekt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego : Baza Oznakowania 
Nawigacyjnego w Szczecinie ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin Oddział Techniczny 
BONn – pok.13. 

2. Sprawdzenie kompletności dostarczonych projektów i zgodności z zakresem rzeczowym 
umowy, Zamawiający wykona w okresie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Po 
sprawdzeniu Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego.  

3. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę. 

4. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych wad 
przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 
12 dni, na usunięcie wad. 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w wysokości ……………….. zł netto  (słownie: ….…………………………………………….) 
określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……….. 2020 r., stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy. Po doliczeniu podatku VAT według stawki 23 % wynagrodzenie 
za wykonanie  przedmiotu umowy wyniesie odpowiednio: ………………..…... zł brutto 
(słownie: …………………………………………………...). 



 
 
 

2. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury końcowej  
w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych. 

3. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w  1 umowy. Kwota ustalonego wynagrodzenia jest 
niezmienna i obejmuje wszystkie czynności oraz koszty towarzyszące przygotowaniu  
i realizacji przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona prace stanowiące przedmiot umowy własnymi siłami.  
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy. 
3. Podjęcie wykonywania czynności przez danego podwykonawcę wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego.  
4. Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania 

podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników oraz podmioty działające na jego rzecz, 
jak za własne działania bądź zaniechania.  

 

§ 9 

Podatek VAT 

Wykonawca będący podatnikiem VAT ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia 
niewłaściwej dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT). 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego 
ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 
-  wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
- brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonane 

usługi, 
-  różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
 
 

§ 10 
 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.  
2. Okres gwarancji i rękojmi dla wszystkich opracowań stanowiących przedmiot umowy, 

biegnie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, zgodnie 
z § 6 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 

4. Ujawnione w okresie gwarancji oraz rękojmi wady zostaną usunięte przez Wykonawcę 
własnym kosztem i staraniem, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji przez 
Zamawiającego przy czym Zamawiający w zależności od charakteru zgłoszonej wady może 
odpowiednio przedłużyć termin wykonania w/w obowiązków przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
§ 11 

 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
1) nienależytego wykonania postanowień umowy, 
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 7 dni. 

2. Zamawiający może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy 
przewidziane w ust. 1 pkt 1-2 w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

 
 
 

§ 12 

Kary umowne 

1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 

2.  Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 
ust. 1. 

2) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 7 ust. 1. za każdy dzień zwłoki. Kara umowna naliczona z tego 
tytułu nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 
7 ust. 1. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji - w wysokości 
1 % określonego w § 7 ust. 1. wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Kara umowna naliczona z 
tego tytułu nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 7 ust. 1. 

3 Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, jeżeli: 
1) wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa w całości poniesionej szkody,  
2) szkoda powstała z innych przyczyn niż określone w powyższych ust. 1 i 2. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
 

§ 13 

Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, wymagają 
formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

 



 
 
 

 

 § 14 

Ochrona danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla 
wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich 
danych oraz właściwych przepisów krajowych. Ponadto: 
1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, 

wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec 
drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 

a) dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej 
Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień 
udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych 
osobowych i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest 
prawnie uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania. 
Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur  
i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy. 

b) każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych 
osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową. 

c) strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w okresie 
koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia 
oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych) 

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 
iod@ums.gov.pl     

 

§ 15 

Prawa autorskie 

1. Niniejszą umową Wykonawca przenosi majątkowe prawa autorskie do wykonanych, 
w ramach niniejszej umowy opracowań na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności 
w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania 
do   obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii, 

c) rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w niniejszym 
punkcie lit.b) - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz 
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia przedmiotu umowy w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, 

d) korzystania na własny użytek, 
e) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w szczególności 

w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych dokumentacją będącą przedmiotem 
niniejszej umowy, 

f) wprowadzanie zmian, skrótów 

mailto:iod@ums.gov.pl


 
 
 

g) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 
2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym 

w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. 
3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy. 

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy 
następować będzie z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących 
przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 7. 

 
 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mieć 
będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny w Szczecinie. 

3. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi: 
- oferta cenowa wykonawcy- załącznik nr 1 
- opis przedmiotu umowy – załącznik nr 2 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Załącznik nr 2 – opis przedmiotu umowy   
 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej Remont stawy światła sektorowego Żuławy 
 
Lokalizacja 
 
Stawa światła sektorowego Żuławy znajduje się na 740 m na wschód od punktu przecięcia się osi toru 
wodnego Świnoujście-Szczecin na 41,870 km /Akwen Roztoki Odrzańskiej/   
 
N: 53°37’46.4578 ”      
E: 14°35’26.8101 ” 
 
Działka nr 4/8,  Obręb ewidencyjny : Zalew Szczeciński 
 
 
 
Opis stanu istniejącego 
 

 
 
 
 
 
Znak stanowi czterościenna, ażurowa konstrukcja stalowa z cylindryczną laterną,  
galeryjką i dachem stożkowym, pomalowana w górnej części na kolor czerwony (RAL 3020),  a w dolnej 
części na kolor biały (RAL 9003), ustawiona na prostopadłościennym cokole betonowym. 
 



 
 
 

Cała konstrukcja posadowiona jest na wysepce w kształcie koła obudowanej elementami ścianki 
szczelnej Larssena typu G-62. W polu koła o średnicy 11,46 m znajdują się: betonowy cokół stawy wraz  
z istniejącymi szczątkami umocnienia brzegowego (ścianka szczelna drewniana i narzut kamienny). 
Cokół betonowy w kształcie prostopadłościanu o wym. 5,0 x 5,0 m wystaje 2,3 m ponad lustro wody. 
Stalowa  ścianka szczelna o długości 10,0 m wbita jest do rzędnej – 9,0 m. Na rzędnej + 0,76 i + 0,70 
m zamontowane zostały cztery stalowe ściągi kotwiące Ø 43 mm. Przestrzeń między ścianami cokołu,  
a ścianką szczelną została wypełniona piaskiem nienormowanym do rzędnej + 0,50 m. Koronę 
umocnień stanowi betonowa płyta grubości 0,5 m ułożona ze spadkiem 5 % w kierunku wody. Betonowa 
nadbudowa podzielona jest na 4 części za pomocą dylatacji. Dylatacje wykonano w miejscach 
narożników cokołu. 
 
Od strony wschodniej na wydzielonym na płycie umocnień pasie o szerokości 3,5 m znajduje  
się stanowisko postojowe dla jednostki pływającej. Przy stanowisku postojowym zainstalowano drabinę 
wyłazową oraz dwa podwójne pachoły typu II. Instalację odbojową stanowią pionowe gumowe belki 
odbojowe, zamocowane stalowymi obejmami    
Na ściance szczelnej w miejscu ramy odbojowej zainstalowana jest osłona z blachy ryflowanej. 
 
 
 
 
 
Podstawa ażurowej konstrukcji stalowej wieży o rozstawie 4,0 x 4,0 m z podwójnego kątownika L 
80x80x10 mm zamocowana jest do fundamentu śrubami kotwiącymi. Słupy konstrukcji stalowej 
stanowią kątowniki  
L 120x120x12 mm, a krzyżulce wykonane są z podwójnego  kątownika L 80x80x10 mm przy podstawie  
i pojedynczego kątownika L 70x70x10 mm w górnej części. Całkowita wysokość stalowej konstrukcji 
ażurowej wynosi 8,15 m. 
Wejście na znak po stalowych schodach z barierkami. 
 
Cylindryczna stalowa laterna o średnicy 2,3 m i wysokości 2,2 m znajduje się na górze ażurowej 
konstrukcji stalowej. Oparta jest na konstrukcji wykonanej po obwodzie z ceownika C 120 i dodatkowo 
po przekątnych z podwójnego ceownika C 140. Wewnątrz laterny znajduje się światło nawigacyjne i 
szafka na akumulatory. W ścianie laterny od strony zachodniej znajduje się okno profilowane  o 
wymiarach 3,85x0,64 cm podzielone na 7 trapezowych części. Otwór jednej trapezowej części o wym. 
97x23 cm i wys. 64 cm zamiast szyby jest zastąpiony blachą. Wewnątrz laterny znajdują  się również 
odpowietrzniki oraz instalacja odprowadzająca skroploną wodę z szyb. Do wnętrza laterny prowadzą 
drzwi typu okrętowego zewnętrzne i wewnętrzne. Cylindryczna laterna zakończona jest górą stożkowym 
daszkiem wysokości ok. 1,1 m wraz z okalającym go orynnowaniem. 
 
Wokół laterny znajduje się galeryjka o wymiarach w planie 3,6x3,6 m. Barierki galeryjki, której wysokość 
wynosi 1,1 m wykonane są z kształtowników stalowych . Poręcz stanowi kątownik L 60x40x6 mm; słupki 
narożne wykonane są z kątownika L 120x120x12 mm, a pośrednie z kątownika L 70x70x7 mm . Poza 
tym w barierce występują szczebelki poziome i pionowe wykonane z płaskownika 30x3 mm. Podłoże 
galeryjki wykonane jest z krat pomostowych typu Mostostal. 
 
Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną niskiego napięcia którą stanowią : 
 
- lampa nawigacyjna FA-250,  
- błyskacz AM-6, 
- akumulatory typ SB 6/200 Ah (2 szt.), 
- panel solarny BEM-150W, 
- generator wiatrowy typ pionowego, 
- regulator PWM SW-600W 
- moduł monitornigu SBMS1, 
- antenta CAY 450 Y 
- okablowanie. 
 
oraz instalacja odgromowa. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Przedmiot projektu 
 
Wstęp  
 
W wrześniu 2020 r podczas remontu znaku Stawa światła sektorowego Żuławy po przeprowadzeniu 
operacji piaskowania przygotowującej do nałożenia warstwy cynku na konstrukcję stalową, okazało się 
że belki główne nośne pod laterną, między innymi  : 
 
  podwójny C NP14, 
  C NP12, 
  C NP10 
 
są mocno skorodowane i kwalifikują się do wymiany.  
 
Ze względu na duży koszt operacji oraz zamknięcie roku budżetowego, Zamawiający zalecił 
przeprowadzenie wymiany belek po wykonaniu projektu zawierającego : inwentaryzację obiektu, 
opracowaniu technologii wymiany belek wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim.    
Firma remontująca zabezpieczyła istniejące belki nośne farbą podkładową oraz nawierzchniową w 
kolorze czerwonym RAL 3020.  
 
Po opracowaniu projektu  Zamawiający zleci wykonanie wymiany uszkodzonych elementów wraz  
z wszystkimi pracami towarzyszącymi. 
 
Założenia projektowe 
 
Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz w formie elektronicznej) oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w zakresie budowy przyłączy w tym  
z przepisami  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),  
a także w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609). 

 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać : 

 

1. Oświadczenie należytego wykonania projektu. 

2. Kserokopie uprawnień projektowych. 

3. Specyfikację techniczną, zawierającą miedzy innymi : 

 

- podstawę opracowania, 

- zakres opracowania, 

- wykorzystane materiały, 

- wynik inwentaryzacji, 

- opis przeprowadzenia remontu wraz z zakresem, 

- opis projektowanych rozwiązań technicznych wraz z rysunkami,  

- uwagi końcowe.  

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót OST i SST,  winna określać wymagania 

jakościowe wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem projektowym, sposób ich wykonania 

(rozszerzony opis prac ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru) oraz wykaz użytych w tych 

robotach materiałów budowlanych i urządzeń, stanowiącą wydzieloną część dokumentacji 

projektowej. 

 

4. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126) w sprawie informacji 



 
 
 

dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5. Przedmiaru robót w układzie kosztorysowym, zawierającego szczegółowe wyliczenie ilości 

jednostek przedmiarowych w poszczególnych pozycjach wraz z ewentualnymi odnośnikami  

do numerów rysunków, 

6. Kosztorys inwestorski dla całego zadania w podziale na branże, 

w oparciu o funkcjonujące na rynku katalogi kosztorysowe TZKNB, KSNR, KNP (odstępstwa 

dopuszczalne są w przypadku braku właściwych pozycji w katalogach) w oparciu  

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

 i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U Nr 130, poz. 1389) - 1 egz. w wersji papierowej, 

 

 
Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, wyszczególnioną w § 2 niniejszej umowy, 

Wykonawca wykona w trzech egzemplarzach. 

Wykonawca ponadto dostarczy Zamawiającemu części dokumentacji projektowej, wymienione w ust. 1,  

na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) w trzech egzemplarzach. 
 
 
Wykonanie inwentaryzacji obiektu.  
 
Zamawiający w celu wykonania projektu przewiduje dwa wypłynięcia do obiektu z siedziby : Baza 
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie ul. Światowida 16 c, Szczecin.  
Wykonawca ma za zadanie przeprowadzić inwentaryzację obiektu w celu wytypowania elementów 
stalowych przewidzianych do wymiany. Następnym krokiem jest opracowanie technologii wymiany 
belek pod laterną oraz przeprowadzenie pomiarów w celu opracowania przedmiaru i kosztorysu 
inwestorskiego. 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Wytyczne remontowe 
 
Nowe belki nośne powinny być zabezpieczone, jak pozostała wyremontowana w 2020 część znaku : 
  
Przygotowanie powierzchni do metalizacji. 
 
Przygotowanie powierzchni do stopnia czystości wg ISO 8501-1 i 2.Wymagane przygotowanie 
powierzchni SA 2,5. Rodzaj ścierniwa do czyszczenia strumieniowo-ściernego pozostawia się do 
uznania Wykonawcy. Czyszczenie  strumieniowo-ścierne  powierzchni  stalowych,   z  uwagi  na 
konieczność  przygotowania  powierzchni  do  malowania,  należy  przeprowadzić mechanicznie, 
urządzeniami o działaniu  strumieniowo-ściernym dowolnego typu. W miejscach trudno dostępnych,  o 
niejednolitych płaszczyznach, w miejscach silnych wżerów korozyjnych należy dodatkowo stosować 
sprzęt ręczny (młotki, iglice). Sprzęt  
do czyszczenia strumieniowo-ściernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania  powierzchni  musi  
zapewniać  strumień  suchego powietrza. 
Odtłuszczenie konstrukcji przed czyszczeniem. Odtłuszczanie konstrukcji należy przeprowadzić przy 
użyciu czystych szmat nasączonych rozpuszczalnikiem. 
 
Wytyczne dotyczące metalizacji z położeniem powłoki technologicznej (doszczelnieniem) 
 
Nakładanie powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie należy wykonać przy zastosowaniu drutów 
cynkowych spełniających wymagania PN-M-694112:1973.Czystość zastosowanego cynku ma być nie 
mniejsza  
niż 99,99% zgodnie z PN-H-82200. 
Do nakładania powłoki cynkowej natryskiwanej cieplnie można używać pistoletów płomieniowych  
lub łukowych. Powłoki mogą być nakładane ręcznie lub w sposób zmechanizowany. 
 
Wytyczne dotyczące nakładania powłok malarskich. 
 
Malowanie części zewnętrznej 
 
Gruntowanie: 
Malowanie całości konstrukcji farbą podkładową – dwa razy. Zaleca się stosować różne kolory farby 
gruntującej, w celu sprawdzenia dokładności pokrycia. 
 
Farba międzywarstwowa: 
Malowanie całości konstrukcji jednokrotnie farbą międzywarstwową dwuskładnikową. 
 
Farba nawierzchniowa: 



 
 
 

Malowanie całości konstrukcji dwukrotnie farbą nawierzchniową grubo powłokową, alkidową  
modyfikowaną do eksploatacji w trudnych warunkach atmosferycznych z dobrą retencją koloru. 
 
 
Kolorystyka: 
Górna część znaku zewnętrzna : czerwona RAL  3020 
 
 
Uwagi dla Wykonawcy remontu  
 
Wykonawca na czas remontu znaku nawigacyjnego powinien, zapewnić nieprzerwaną pracę światła 
nawigacyjnego w porze wieczorowej, nocnej, porannej oraz podczas złych warunków pogodowych. 
Wykonawca szczegóły i warunki pracy światła ustali z Zamawiającym. 
Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do BONn każdorazowe wyłączenie światła nawigacyjnego, oraz 
potwierdzać działanie światła po każdorazowym włączeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 


