REGULAMIN
remontu obiektów oświaty
(zaktualizowany w dn.17.09.2008 r.)

§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) remoncie - naleŜy przez to rozumieć, wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieŜącej konserwacji.
2) konserwacji – naleŜy przez to rozumieć prace, których celem jest zachowanie substancji
budynku, zabezpieczenie przed zniszczeniem, bieŜące naprawy.

§2
1. Remonty w placówkach oświaty naleŜy planować na podstawie:
1) Wniosków i zaleceń w protokołach technicznej sprawności obiektów sporządzanych
zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami):
a) z okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznej sprawności:
- elementów budynku, budowli i instalacji naraŜonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas uŜytkowania
obiektu,
- instalacji urządzeń słuŜących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych),
b) z okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
sprawności technicznej i wartości uŜytkowej:
- całego obiektu budowlanego,
- estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
- badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w zakresie: stanu sprawności
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń, oporności
izolacji przewodów, uziemień instalacji i aparatów).
2) Nakazów oraz zaleceń:
a) Państwowej Inspekcji Pracy,
b) StraŜy PoŜarnej,
c) Inspekcji Sanitarnej,
d) Państwowego Nadzoru Budowlanego,
e) innych instytucji nadzorujących.
3) Wniosków z oględzin budynków sporządzanych przez inspektorów ds. remontów
i modernizacji z Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.

2. Potrzeby remontowe na rok następny naleŜy zgłaszać na piśmie do Departamentu Edukacji,
Kultury i Sportu w terminie do 31 grudnia kaŜdego roku w formie tabelarycznej,
zawierającej dane.

L.p.

Nazwa placówki

Rodzaj i ilość robót
remontowych

Szacunkowa
wartość
robót

Udział
środków
szkoły

Wnioskowana
kwota z
budŜetu
Miasta

Planowany
termin
remontu

3. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego pisemnie powiadamia
placówki oświaty o przyznanych kwotach oraz wskaŜe ich przeznaczenie (rodzaj
remontu).

§3
1. W przypadku wystąpienia awarii, naleŜy:
• zabezpieczyć miejsce awarii przed szkodliwymi następstwami,
• zgłosić ją niezwłocznie do Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu UM,
• spisać protokół konieczności wykonania remontu,
• powiadomić ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie,
• przystąpić do usunięcia awarii (wykonawcę wybrać w formie bezprzetargowej),
• po wykonaniu remontu, ksero faktury przekazać do Departamentu Edukacji, Kultury
i Sportu.

§4
1. Placówki oświaty przygotowują niezbędną dokumentację do wyboru wykonawcy remontu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Typowanie robót do remontu naleŜy przeprowadzać komisyjnie. W skład komisji musi
wchodzić osoba z uprawnieniami budowlanymi, dyrektor placówki lub osoba
upowaŜniona przez niego oraz inspektor ds. remontów z Departamentu Edukacji, Kultury
i Sportu.
3. Protokół z komisyjnego typowania robót do remontu powinien zawierać szczegółowy opis
wykonywanych czynności oraz ilość robót i ich miejsce (np. likwidacja zacieków na
suficie – 3,50 m2).
4. Wyboru wykonawcy naleŜy dokonać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), przy czym:
1) zgodnie z art. 4. ust. 8 - ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
2) do remontów, o wartości powyŜej 14 000 euro, przy wyborze wykonawcy naleŜy
stosować ww. ustawę i zgodnie z art. 33 pkt 1 ust.1 tejŜe ustawy, naleŜy przygotować
kosztorys inwestorski.
5. Umowę, z wykonawcą robót remontowych naleŜy zawierać pisemnie zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych, z wynagrodzeniem ryczałtowym lub
kosztorysowym.
6. Umowa powinna zawierać co najmniej:
• opis przedmiotu umowy,

• zakres rzeczowy robót remontowych ze szczegółowym przedmiarem,
• zapis, Ŝe oferta powinna stanowić integralną część umowy,
• termin rozpoczęcia robót i termin ich zakończenia,
• obowiązki stron,
• obowiązki wynikające z przepisów w zakresie postępowania z odpadami,
• kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
• zapis dotyczący egzekwowania kar umownych,
• zapis dotyczący udzielenia gwarancji na okres np. 1 roku lub 3 lat, w zaleŜności od
rodzaju robót, licząc od dnia odbioru końcowego,
• zapis dotyczący moŜliwości Ŝądania zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
(kwota ta nie moŜe przekraczać 10 % wartości zamówienia).

§5
1. Nadzór nad robotami remontowymi powinien sprawować inspektor nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane oraz art.6 ust.1 i 2 ustawy o
samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.
z 2001r. Nr 5 poz. 42 ze zmianami). Musi to więc być osoba z uprawnieniami w zakresie
robót budowlanych, sanitarnych lub elektrycznych i naleŜeć do właściwej izby samorządu
zawodowego.
2. Przed zawarciem umowy inspektor nadzoru powinien dostarczyć aktualne uprawnienia
budowlane i aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu
zawodowego.
3. Umowa z inspektorem nadzoru powinna zawierać co najmniej:
• określenie rodzaju usługi (przedmiotu nadzoru),
• czas obowiązywania nadzoru,
• zakres uprawnień budowlanych,
• zakres wykonywanych czynności, w tym zapis dotyczący kontrolowania rozliczeń
finansowych prac remontowych,
• zobowiązania stron w stosunku do pełnionego nadzoru,
• ustalenie wynagrodzenia za nadzór, kwotowo lub % od wartości robót,
• warunki płatności dla inspektora nadzoru,
• kary umowne stron.
4. Roboty zanikowe wykonawca robót remontowych musi odnotowywać w dzienniku
budowy. Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdza wykonanie
wymienionych robót.
5. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ustawa zalicza (art. 25) m.in.:
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu lub jego części po
remoncie, przekazanie go do uŜytkowania, a takŜe potwierdzenie faktycznie wykonanych
robót remontowych oraz usunięcia wad.

§6
1. Odbiór remontu ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu przedmiotu ustalonego
w umowie, po sprawdzeniu jej naleŜytego wykonania. Oddający i odbierający są
obowiązani dołoŜyć naleŜytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.

2. Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposaŜony w odpowiednie pełnomocnictwa.
3. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik robot remontowych, inspektor
nadzoru inwestorskiego, inspektor ds. remontów z Departamentu Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego, a takŜe przedstawiciele uŜytkownika oraz jednostek, których
udział nakazują odrębne przepisy.
4. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która
moŜe być przekazana do uŜytku, a po odbiorze nadaje się do eksploatacji.
5. O osiągnięciu gotowości do odbioru wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie
zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora
nadzoru. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie skończenia robót zamawiający moŜe odmówić
odbioru.
6. Z odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku
odbioru, a w szczególności:
• oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
• datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
• oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej
czynności,
• wyliczenie dokumentów przygotowanych przez wykonawcę i przekazanych
zamawiającemu przy odbiorze.
• wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót remontowych podlegających
odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
• wyliczenie ujawnionych wad,
• decyzje zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez
wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do
obniŜenia wynagrodzenia wykonawcy za wady które zamawiający uznał jako nie
nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
• oświadczenia i wyjaśnienia wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
• podpisy przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy i osób uczestniczących,
• zapis do kiedy trwa okres gwarancji,
7. Protokół odbioru podpisany przez strony, inwestor (zamawiający) doręcza wykonawcy
w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.
8 Do dokumentacji z odbioru robót remontowych naleŜy dołączyć protokół z odzysku
materiałów z remontu określający ich stan techniczny. Protokół ten sporządza komisja, w
skład której wchodzi inspektor nadzoru inwestorskiego (swoim podpisem potwierdza
jakość materiałów odzyskanych z remontu).
9. Do dokumentacji z odbioru robót remontowych wykonawca dołącza protokół
o zagospodarowaniu odpadów powstałych podczas prac remontowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami.

§7
1. Wynagrodzenia wykonawcy ustala się za cały przedmiot umowy oraz za kaŜdą jego część,
określoną w umowie, stanowiącą odrębny przedmiot odbioru.
2. Wynagrodzenie wykonawcy określa się zgodnie z umową: w ryczałcie lub kosztorysem
powykonawczym ustalonym na podstawie protokołu typowania robót remontowych,
przedmiaru tych robót oraz zasad i podstaw ustalania wynagrodzenia kosztorysowego.

3. Roboty dodatkowe oraz zamienne, wykonywane na podstawie zamówienia, rozlicza się
odrębnie.
4. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej
umówiony przedmiot odbioru, następuje na podstawie faktury końcowej.
5. Sprawdzenie poprawności sporządzenia rozliczenia końcowego remontu następuje w ciągu
14 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.
6. Fakturę za wykonane roboty remontowe wykonawca wystawia z terminem płatności
zgodnie z postanowieniami umowy, lecz nie wcześniej jak na 14 dni po terminie odbioru
końcowego.

§8
1. Placówki oświaty zobowiązane są w terminie do 10 września kaŜdego roku do
Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu U.M. informację z wykonanych remontów w
okresie wakacyjnym. Placówki, które wykonały remont w okresie powakacyjnym
informację przekazują do 7 stycznia roku następnego.
2. Sprawozdanie z wykonanych remontów naleŜy podać w formie tabeli, która powinna
zawierać:
Wykonane roboty remontowe
L.p.

Nazwa placówki

1

2

ze środków budŜetowych

z konta specjalnego

rodzaj

wartość [zł]

rodzaj

wartość [zł]

3

4

5

6

1
2
3

Sporządzili: mgr inŜ. Jan Sebestjaniuk, mgr inŜ. Dariusz Wołowicz

Ogólna
wartość
remontu [zł]
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