
 

 

SĄD REJONOWY W WĘGROWIE                                            Węgrów, dnia 21 maja 2021 r. 

       UL. PRZEMYSŁOWA 20  

            07-100 WĘGRÓW 

 

               A.261-32/2021                

ANALIZA RYNKU  

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia,  

Sąd Rejonowy w Węgrowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji 

dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. pełnienia nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu 

Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami 

towarzyszącymi”. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

pn. Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz 

z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi”. 

W ramach przedmiotu zamówienia wymagane jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego branży budowlanej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Sądu Rejonowego 

w Węgrowie nad realizacją powyższego zadania remontowego.. 

2. Osoba sprawująca nadzór inwestorski powinna posiadać uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określony w przepisach 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót budowlanych przez sprawowanie 

kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów w celu 

uniknięcia zastosowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 

4. Zamawiający wymaga, aby Inspektor był obecny na budowie minimum 1 raz w tygodniu 

lub w razie potrzeby Zamawiającego, np. w przypadku wykonywania robót zanikających. 

5. Szczegółowy zakres robót, podlegających nadzorowi inspektorskiemu; 

1) Demontaż wszystkich daszków z poliwęglanu i ponowny ich montaż z wymianą płyt 

poliwęglanowych. 

2) Demontaż wszystkich klimatyzatorów mocowanych do ścian oraz mających wyjście 

instalacji chłodniczej przez ścianę wraz ze ściągnięciem środka chłodniczego, 

ewentualną utylizacją oraz ponownym napełnieniem. Zakres prac obejmuje 

przedłużenie instalacji, konstrukcji wsporczych oraz uruchomienie i wykonanie prób 

szczelności. 



 

 

3) Przedłużenie instalacji odprowadzenia skroplin do poziomu terenu. Odprowadzenie 

skroplin ma być poprowadzone w warstwie docieplenia. 

4)  Demontaż elementów zamocowanych na elewacji tj. kamery, szyldy i ich ponowny 

montaż po zakończeniu prac. 

5) Demontaż napisu informacyjnego SĄD REJONOWY PROKURATURA 

REJONOWA. 

6) Dostarczenie i montaż nowego napisu informacyjnego SĄD REJONOWY 

PROKURATURA REJONOWA i godła. 

7) Demontaż opraw oświetleniowych w nadwieszeniu nad wejściami. Montaż nowych 

opraw w tym nad każdym wejściem min jednej oprawy ewakuacyjnej. Jedna oprawa 

awaryjna o czasie działania 1h i przystosowana do pracy na zewnątrz (podgrzewanie 

akumulatora), IP65 (dotyczy wszystkich opraw oświetleniowych na zewnątrz) Nad 

wejściem głównym oprawy wpuszczane, zlicowane z warstwą docieplenia. 

8) Wykucie z muru krat stalowych. 

9) Demontaż ze ścian kratek wentylacyjnych oraz montaż nowych stalowych. 

10) Demontaż wszystkich poręczy oraz ich ponowny montaż po zakończeniu prac. 

11) Remont schodów do kotłowni obejmujący wymianę kratki ściekowej (elewacja 

północna). 

12) Remont schodów wejściowych na parter (elewacja północna oraz południowa). 

13) Rozebranie rynien oraz rur spustowych oraz montaż nowych po wykonaniu docieplenia. 

14) Demontaż obróbek blacharskich. 

15) Rozbiórka pokrycia z dwóch warstw papy na daszku nad wejściem bocznym do 

budynku oraz wykonanie nowego pokrycia z papy wraz z wykonaniem obróbek. 

16) Rozebranie cokołów z płytek. 

17) Demontaż wszystkich okien. 

18) Demontaż wszystkich drzwi wejściowych. 

19) Demontaż fasady aluminiowej. 

20) Wywóz oraz utylizacja materiałów z rozbiórki. 

21) Dostarczenie i montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV. Profil okna w klasie "A" - 

zgodnie z normą PN-EN 12608, trzyszybowe, profile min. 6- komorowe. Okucia 

obwiedniowe z możliwością mikro rozszczelnienia. Izolacyjność cieplna - U max.0,9 

W/m2K. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane. 

22)  Dostarczenie i montaż okien piwnicy antywłamaniowe - klasa RC2, szyby P3A. 

Izolacyjność cieplna - U max.0,9 W/m2K. 

23) Dostarczenie i montaż okien parteru antywłamaniowe - klasa RC2, szyby P3A. 

Rw=40dBa; Izolacyjność cieplna - U max.0,9 W/m2K. 

24) Dostarczenie i montaż okien pięter od I-III. Rw=40dBa; Izolacyjność cieplna -  

U max.0,9 W/m2K. 

25) Wymiana okien z montażem dodatkowego słupka międzyokiennego na IIp. 

26) Roboty naprawcze ościeży wewnętrznych wraz z ich malowaniem. 

27) Dostarczenie i montaż drzwi wejściowych. 

28) Dostarczenie i montaż fasady łukowej z aluminium z wykonaniem wszystkich 

niezbędnych obróbek. 

29) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej ściany fundamentowej 

głębokość100cm. 

30) Odtworzenie opaski wokół budynku szerokości 60cm. 

31) Docieplenie ścian styropianem na warstwę istniejącą wg systemu jednego producenta. 

32) Wykonanie poszycia z płyt OSB 4 wodoodpornych, impregnowanych przeciwogniowo 

i przeciwgrzybicznych gr.25mm filarków międzyokiennych lub demontaż blend 



 

 

i zamurowanie betonem komórkowych gr.12 cm wraz tynkowaniem i malowaniem. 

Alternatywnie zdemontować istniejące płyty zastąpić płytami cementowo - 

włóknistymi atestowanymi do zastosowania na elewacjach zewnętrznych gr. 8 mm, 

o gęstości 1700 kg/m3. Płyty styropianowe wypełnienia mocować do płyt cementowo-

włóknistych odpowiednio przygotowane i przy użyciu zaprawy klejącej atestowanej do 

zastosowań przy ociepleniach styropianem. Od wewnątrz pomalować elementy 

wymieniane. 

33) Wymiana obróbek blacharskich na daszkach i dachu głównym, w tym obróbka na 

attykach łukowych. Blacha łączona na rąbek, obróbka mocowana do płyty OSB. 

34) Montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. 

35) Montaż płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego, na kotwy rurowe, obwodowo. 

Płyty o wymiarach 120x60cm.  

36) Wykonanie nowych okładzin schodów i spoczników z płytek gres antypoślizgowych 

R10, kl. ścieralności IV, mrozoodpornych układanych na klej systemowy elastyczny 

wraz ze spoinowaniem. Należy zróżnicować kolorystycznie stopnie i podstopnice 

(kolor grafitowy i szary), pas na krawędziach podestu i stopnice z płytek ryflowanych. 

37) Wykonanie tynku strukturalnego imitującego kamień - trawertyn na ścianach. Tynk 

wapienny w postaci gotowej masy zawierający wypełniacze mineralne. Uziarnienie  

- 1 mm. Przy nakładaniu struktury zastosować rozwiązania systemowe producenta: - 

zagruntowanie ściany gruntem kwarcowym, - nałożenie tynku gr. 2mm, z wydrapaniem 

wzoru i szlifowaniem, - zabezpieczenie ścian bezbarwnym lakierem. 

38) Prowadzenie prac w sposób nieutrudniający wjazd na posesje sądu jak i sąsiednie 

szczególnie podczas prac na ścianie szczytowej elewacji północnej. 

39) Odtworzenie zagospodarowania terenu sprzed remontu. 

40) Instalacja odgromowa: ułożenie przewodów odprowadzających w rurce osłonowej 

przeznaczonej do prowadzenia instalacji odgromowej, montaż złączy kontrolnych 

w skrzynkach przeznaczonych do montażu w systemach dociepleniowych. 

41) Zawiadomienie o prowadzeniu prac na sąsiedniej działce od strony północnej na  

2 tygodnie przed ich rozpoczęciem, teren zostanie przekazany protokolarnie przy 

udziale właściciela działki sąsiedniej,  prowadzenie prac ma nie utrudniać wjazdu; po 

zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed ich rozpoczęcia;   

42) Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi 

zanieczyszczeniami oraz bieżącego utrzymania czystości na ciągach komunikacyjnych 

wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół 

niego oraz bieżącego (codziennego) sprzątania po wykonanych pracach, 

w szczególności na drogach dojazdowych i dojściach do budynku. 

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA 

Cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i podatki związane 

z ponoszonymi kosztami. 

PRZEWIDYWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) W okresie realizacji robót budowlanych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót 

budowlanych, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 

zakończenia tych robót, tj. rozliczenia i odebrania wszystkich robót (sporządzenia 

i podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych) - 12 miesięcy; 



 

 

2) W okresie gwarancyjnym dla robót budowlanych, tj. okresie wynikającym z gwarancji 

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych licząc od daty odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

KONTAKT 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 

wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesłanie wyceny na 

załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 – „Formularz wyceny” na adres 

mailowy: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 

2021 r. do godziny 13.00.  

UWAGA!       

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), nie 

jest zaproszeniem do składania ofert, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu, ani inną 

formą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze 

zm.). Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 

wiedzy na temat ceny i kosztów zrealizowania opisanego przedmiotu zamówienia.  

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Formularz wyceny 
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