
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Kontrola okresowa budynków 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych. 
Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego obiekt budowlany powinien być w czasie 
użytkowania poddany okresowej kontroli (raz na 5 lat) polegającej na sprawdzeniu stanu 
sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu, estetyki obiektu oraz jego 
otoczenia. 

 
Wykaz ilościowy budynków wraz z ich kubaturą,  zawiera załącznik nr 1. 
 
2. Zakres szczegółowy przeglądów pięcioletnich. 
 
A. Część budowlana 
 
 sprawdzenie stanu tynków lub płyt elewacyjnych, gzymsów, attyk itp. 
 kontrola prawidłowości mocowania wszystkich elementów zamocowanych do ścian np. 

anteny, lampy oświetleniowe oraz ich stanu, 
 ocena stanu rynien i rur spustowych z dokładnym określeniem stopnia zużycia, 
 ocena stanu obróbek blacharskich z dokładnym określeniem stopnia zużycia, 
 sprawdzenie stanu pokrycia dachu, z oceną stopnia zniszczenia, lub ewentualna 

kwalifikacją do wymiany, 
 sprawdzenie stanu kominów na powierzchni dachu (ubytki i uszkodzenia czapek 

kominowych, spękania kominów, brak wypełnień spoin, ubytki tynku ). 
 kontrola ścian nośnych i działowych (występowanie pęknięć, ubytków, wykruszeń spoin 

w ścianach z cegły, zawilgoceń, zagrzybień, ubytków tynku), 
 kontrola stropów (występowanie zarysowań, pęknięć, nadmiernych ugięć, ubytków tynku, 

występowanie innych zagrożeń grożących uszkodzeniem bądź awarią konstrukcji nośnej), 
 kontrola konstrukcji dachu (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia, zagrzybienia, 

szczególnie istotne przy drewnianej konstrukcji dachu), 
 ocena stanu technicznego klatki schodowej to znaczy: biegów, spoczników, balustrad, 

oraz ścian klatki schodowej, 
 ocena pomieszczeń piwnicy: ścian, posadzki, stropów (występowanie pęknięć, ubytków 

muru, zawilgoceń, zagrzybień, odwodnień, ugięć stropu, stanu drzwi, do piwnic 
lokatorskich), 

 ocena stanu podłóg i posadzek z podaniem typu materiału nawierzchniowego, rodzajem 
ewentualnych uszkodzeń ( np. wytarta podłoga PCV ) 

 ocena stanu stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach, na klatce schodowej, strychu,  
 i piwnicach z wyszczególnieniem stolarki wypaczonej, dawno nie konserwowanej, lub     
 podaniem innych uszkodzeń, 
 ocena stanu instalacji wodnej w mieszkaniach i w piwnicach (występowanie korozji, 

nieszczelności), 
 ocena stanu c.o. i c.w.u. w mieszkaniach i piwnicach (występowanie nieszczelności, 

korozji, braku izolacji rur w piwnicach oraz stan grzejników), 
 ocena stanu instalacji kanalizacyjnej wraz z rurami zbiorczymi w piwnicach 

(występowanie nieszczelności na rurach i złączach oraz poprawność przejść przez ściany 
budynku w tulejach i bez, 

 kontrola budynku pod kątem zabezpieczeń p. pożarowych, dotyczy budynków 
wysokościowych i użyteczności publicznej (wyposażenie budynku w gaśnice, hydranty 
oraz ich lokalizacja), 

 ocena estetyki budynku i jego otoczenia. 



 
3. Sposób przeprowadzania przeglądów 
 
A. Część budowlana 
 
Kontrolować należy elementy konstrukcji budynku w każdym mieszkaniu, oraz te które 
stanowią część wspólną budynku.  
Wszelkie odstępstwa od obowiązujących norm  należy wpisać do protokołu  
z przeglądu. 
 
Przy nieprawidłowościach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, których usuniecie 
należy do najemcy/właściciela lokalu, Wykonawca odnotowuje powyższą informację w 
„informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach”. – wzór wg załącznika nr 3, którego 
kopię otrzymuje użytkownik, a oryginał niezwłocznie przekazuje Zleceniodawcy.  
 
4. Termin wykonania przeglądów 
 
Przeglądy  objęte niniejszą ofertą winny być rozpoczęte w dniu ………………a zakończone 
w …………….  
Szczegółowe harmonogramy przeglądów budynków winny być opracowane. 
Wykonawca zgodnie z harmonogramem powiadomi z wyprzedzeniem 7 dniowym lokatorów 
poszczególnych budynków o planowanym terminie przeglądów tj. o dacie i godzinie 
przeglądu, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w budynkach informacji dla 
lokatorów.   
Zamawiający wystawi zaświadczenie upoważniające do prowadzenia robót, które 
Wykonawca będzie okazywał najemcom i właścicielom lokali.  
Podczas przeglądu pracownicy Wykonawcy wyposażeni będą w identyfikatory zawierające 
imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz nazwę firmy wykonującej przegląd. 
 
5. Protokoły z przeglądów i odbiór robót 
 

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów  zgodnie z zakresem wynikającym 
z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.  

- Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów 
opracowanych przez Zamawiającego i załączonych do umowy. 

-   Wzór protokołu dla całego budynku – załącznik nr 2 

- Wzór informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w lokalu, których usuniecie należy 
do najemcy/właściciela lokalu, – załącznik nr 3 

- Protokół dotyczący całego budynku można wystawić po przeglądzie 100% mieszkań i 
lokali użytkowych znajdujących się w kontrolowanym budynku. 

- W celu skontrolowania wszystkich lokali, znajdujących się w budynku, Wykonawca 
podejmuje co najmniej 3 próby dotarcia do lokali. W przypadku braku możliwości 
skontrolowania lokalu z powodów niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca odnotowuje 
powyższy fakt w protokole z przeglądu technicznego. 

- Fakturowaniu podlegają czynności przeglądowe dla poszczególnych budynków jedynie w 
przypadku stwierdzenia wykonania pełnego zakresu przeglądów oraz kompletności 
dokumentacji przeglądowej dla poszczególnych budynków. 

 
W razie wystąpienia braków, płatność nastąpi po ich usunięciu i protokolarnym odbiorze w dacie 
upływu terminu kolejnego etapu. Odbiór robót następuje komisyjnie poprzez spisanie protokołu 
odbioru  

 
 



 

 
                                                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
............................................            Katowice    ..........................2017 r. 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 
  (pieczątka firmowa) 

 
Katowickie TBS Sp. z o.o. 

40-019 Katowice 
ul. Krasińskiego 14 

 

 

Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach 

 Przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.08.1994r. kontrola stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wykazała w  mieszkaniu  nr……………… 
przy ul. ………………………………………. nr nieprawidłowości, które mają negatywny wpływ stan 
techniczny i bezpieczeństwo użytkowania, w związku z czym zaleca się w trybie natychmiastowym: 
 
 
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Przyjąłem do wiadomości konieczność usunięcia w/w nieprawidłowości i zobowiązuję się do poinformowania 
Administratora Wspólnoty Mieszkaniowej – Katowickie TBS Sp. z o.o. o ich usunięciu 
 

 

 

.....................................................................   
 podpis użytkownika lokalu   
 
 
 
 
 
 

…............................................................. 
             podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych 

                do występowania w imieniu Wykonawcy 
                        oraz pieczątka/ki imienna/e 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA 


