
 

Załącznik nr 3 - Zakup usługi przeprowadzenia kontroli obiektów 

budowlanych będących własnością Zamawiającego 

Specyfikacja wymagań do zakupu usługi przeprowadzenia kontroli obiektów 

budowlanych będących własnością Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie całej 

Polski  

 

1. Wymagania formalne: 

a. Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz dysponować 

niezbędnymi środkami do prawidłowego wykonania przedmiotu postępowania 

zakupowego. 

b. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia, wymagane przepisami 

powszechnie obowiązującego polskiego prawa, niezbędne do przeprowadzenia 

kontroli obiektów budowlanych (określanych dalej jako KOB). 

2. Na chwilę otwarcia niniejszego postępowania zakupowego procesem realizacji kontroli 

objętych będzie 756 nieruchomości, których rozmieszczenie per województwo 

przedstawiono poniżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany listy, np. w wyniku 

otrzymanych wypowiedzeń administracyjnych lub wewnętrznej biznesowej decyzji o 

likwidacji lokalizacji. O wszelkich zmianach Wykonawca zostanie poinformowany z 

niezbędnym  

Województwo Suma 

Śląskie 133 

Mazowieckie 130 
Małopolskie 81 

Świętokrzyskie 49 
Łódzkie 48 

Dolnośląskie 45 
Kujawsko-Pomorskie 42 

Podkarpackie 41 
Lubelskie 37 

Wielkopolskie 37 
Zachodniopomorskie 32 

Warmińsko-Mazurskie 25 
Pomorskie 17 

Podlaskie 16 
Opolskie 13 

Lubuskie 10 

Suma końcowa 756 
 

3. W trakcie kontroli każdego obiektu Wykonawca powinien dokonać: 

a. sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu; 

b. sprawdzenia estetyki obiektu i jego najbliższego otoczenia; 

c. badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności 

połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 



 

d. kontroli i oględzin przewodów kominowych i/lub wentylacyjnych. 

4. Z kontroli każdego obiektu Wykonawca powinien sporządzić protokoły potwierdzające 

przeprowadzenie czynności wymienionych w pkt. 3 powyżej, zgodne z aktualnie 

obowiązującymi na dzień ich wykonywania aktami prawnymi i normalizującymi, w tym w 

szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o Prawie Budowlanym,  Ustawy z dnia 

10.04.1997 r. o Prawie Energetycznym, oraz wykonać kompletną dokumentację 

zdjęciową. Protokoły powinny być opatrzone podpisem oraz pieczątką osób 

posiadających stosowne uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne. 

5. Protokoły składające się na KOB  mają zostać przekazane Zamawiającemu zarówno w 

formie papierowej jak i zdigitalizowanej w formacie PDF, zapisane wraz materiałem 

zdjęciowym wskazanym w pkt. 4 powyżej, na przenośnym nośniku/nośnikach pamięci.  

6. Przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu  już wykonanych KOB ma się 

odbywać sukcesywnie w miarę ich sporządzania, z zastrzeżeniem że poszczególne partie 

KOB będą dostarczane przez Wykonawcę w odstępach nie dłuższych niż 30-dniowe. 

Każdorazowe przekazanie KOB zostanie dodatkowo potwierdzone protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu rozwiązanie informatyczne, które pozwoli na 

administrowanie KOB zwane dalej jako System, z gwarantowanym dostępem przez okres 

nie krótszy, niż 5 lat licząc od daty zakończenia ostatniej KOB. Dostęp do Systemu 

Zamawiający uzyska nie później, niż z upływem 60 dni kalendarzowych licząc od 

podpisania między Stronami Umowy. 

8. Udostępniony przez Wykonawcę System ma zawierać: 

a. elektroniczną wersję protokołu kontroli każdego obiektu, 

b. dokumentację zdjęciową obiektu, 

c. dokładny opis lokalizacji każdego skontrolowanego obiektu. 

9. Poszczególne KOB wraz z materiałem zdjęciowym należy pogrupować i zapisać przy 

użyciu 6-cyfrowego unikatowego kodu obiektu należącego do Zamawiającego, które to 

kody podane będą wraz z adresami przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy. 

10. Ostateczny termin na zakończenie realizacji KOB we wszystkich obiektach 

Zamawiającego to 31.12.2022r., z zastrzeżeniem że przekazanie Zamawiającemu 

ostatniej partii KOB nie może nastąpić później, niż w ciągu 14 dni od chwili wykonania 

ostatniego pojedynczego KOB. 

 
 
 

 
 
                                    


