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Załącznik 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Opis ogólny i cel realizacji zamówienia 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie (dostawa i montaż) siatek zabezpieczających 
przeciw ptakom na otwartej powierzchni technicznej TAURON Areny Kraków będącej 
maszynownią/wentylatorownią. 

2) Podstawowe informacje o obiekcie: 

− wysokość – 27 m. 

− średnica – 146 166 cm. 

− wykonawcą TAURON Arena Kraków było konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (Lider), Acciona 
Infraestructuras S.A., Mostostal Puławy S.A., Asseco Poland S.A. TAURON Arena Kraków objęta 
jest 8-letnią gwarancją i rękojmią, która trwa do 25.05.2022 r., co Wykonawca musi uwzględnić w 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

3) Celem realizacji zamówienia jest wyeliminowanie problemu zagnieżdżania się gołębi i innych ptaków w 
przestrzeni technicznej i elewacji TAURON Areny Kraków poprzez zabezpieczenie powierzchni 
konstrukcji elewacji po zewnętrznej stronie siatkami ochronnymi dla ptaków. Zadaniem Wykonawcy jest 
pełne, szczelne pokrycie wszystkich miejsc, w których mogą zagnieżdżać się ptaki i które mają wpływ 
na bieżącą eksploatację obiektu TAURON Arena Kraków. 

4) Szacowany całkowity metraż siatki koniecznej do realizacji niniejszego zlecenia wynosi 16 675 m2. 

 

2. Wymagania techniczne 

1) Siatka: 

a) Siatka ochronna polietylenowa, minimalna średnica splotu 1 mm. 

b) Kolor piaskowy (do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych próbek) – 
wymagana zbieżność kolorystyczna z kratownicą elewacji obiektu. 

c) Oczka siatki o wymiarach nie większych niż 5 cm na 5 cm. 

d) Gramatura siatki nie większa niż 30 g/m3. 

e) Siatka trudnozapalna, nierozprzestrzeniająca ognia. 

f) Sugerowany rozmiar stosowanych arkuszy siatek co najmniej 30 m x 30 m – wymagany nie mniejszy 
niż 10 m x 10 m. 

2) Mocowanie siatek: 

a) Całość realizacji zamówienia nie może zakłócać odbioru wizualnego bryły jak i samej elewacji 
obiektu. 

b) Wszelkie prace i roboty związane z realizacją zamówienia muszą być wykonane zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez prawo budowlane i wszelkie uwarunkowania techniczne dotyczące 
sztuki budowlanej.  

c) Zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. 

d) Zastosowanie linki stalowej ze stali nierdzewnej o średnicy minimum 2 mm. 

e) Rozpiętość linek maksymalnie co ok. 10 m (dokładna ilość linek zależna od sposobu montażu i 
wielkości zastosowanych arkuszy). 

f) Naciągi należy wykonać śrubami rzymskim ze stali nierdzewnej. 

g) Wszystkie pozostałe elementy maja być odporne na warunki atmosferyczne. 

h) Łączenia siatek wykonać zszywkami ze stali nierdzewnej. 

i) Większość prac montażowych winno być wykonane do konstrukcji stalowej elewacji. Wszelkie 
miejsca gdzie wymagane będzie kotwienie do elewacji właściwej budynku należy wykonać ze 
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szczególną starannością, szczególnie w zakresie uszczelnienia w celu uniemożliwienia przenikania 
wody pod wykończenie elewacje. 

j) Niedopuszczalne jest nawiercanie elewacji stalowej, a jedynie stosowanie odpowiednich 
obejm/uchwytów.  

k) Wszelkie inne ingerencje w elementy budynku nie uwzględnione w niniejszym OPZ należy uzgodnić 
z Zamawiającym przez realizacją zamówienia. 

l) Podczas realizacji prac nie wolno uszkodzić powłoki antykorozyjnej oraz przeciwpożarowej 
konstrukcji kratownicy elewacji zewnętrznej. 

3)  Zabezpieczenie przejść: 

a) Dostawa i montaż 4 bramek z lekkiej konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne zabezpieczonej 
tą samą siatką do zabezpieczenia wyjść na pomost techniczny wokół elewacji zewnętrznej. 
Szerokość bramek około 70 cm, wyposażone w zamek, klamkę, zawiasy i samozamykacz. 

b) Dostawa i montaż 2 bramek z lekkiej konstrukcji odpornej na warunki atmosferyczne zabezpieczonej 
tą samą siatką do zabezpieczenia wyjść na dach obiektu na istniejących pomostach schodowych. 
Szerokość bramek około 90 cm, wyposażone w zamek, klamkę, zawiasy i samozamykacz.  

 

3. Opis montażu 

1) Prezentacja przedmiotu zamówienia na wycinku elewacji obiektu poniżej: 

 
2) Rozpoczęcie mocowania pod dachem na początku konstrukcji elewacji po stronie zewnętrznej – punkt 

1. 

Rozciągnięcie jednego arkusza siatki do punktu 2 (około 14,2 mb), a następnie przełożenie siatki 
poprzez elementy elewacji (kratownicy) na stronę wewnętrzną. 

Po połączeniu elementów rozłożenie pionowo siatki (około 10,8 mb) oraz mocowanie do punktu 3 i 
dalsze rozprowadzenie tego samego elementu siatki przez około 4,2 m do styku kratownicy z elewacją 
główna budynku – punkt 4. 

3) Promienie obiektu wynoszą odpowiednio:  

− dla punktu 1 – 65,9 m, 

− dla punktu 2 i 3 – 78,5 m, 

− dla punktu 4 – 76,2 m. 

4) Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić nieregularność elewacji głównej budynku polegającą na 
rozmieszczeniu na niej kanałów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni powietrza, rur itp. (pomiędzy pkt 2 i 
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3). Może zaistnieć zarówno opcja poszerzenia mocowania (duże, bardziej wystające kanały, w 
przypadku których siatka będzie musiała być bardziej oddalona od ściany budynku) jak i zwężenia 
(możliwość montażu bliżej ściany budynku). 

5) Montaż muszą wykonywać ekipy alpinistyczne. Zabezpieczenie alpinistyczne poszczególnych osób 
pracujących przy montażu jest możliwe na wszystkich elementach konstrukcyjnych elewacji. Podczas 
prac pomiędzy punktem 2 i 3 należy wziąć pod uwagę obecność na zewnętrznej części konstrukcji 
ekranu LED i zachować szczególną ostrożność.  

6) Roboty montażowe należy zakończyć poza okresem lęgowym ptaków. 

7) Każdorazowo przed rozpoczęciem prac montażowych należy dokonać zabezpieczenia terenu prac 
zgodnie z przepisami (wygrodzenie terenu pod miejscem prowadzonych prac taśmami ostrzegawczymi 
oraz tabliczki praca na wysokości), a po zakończeniu prac uprzątnąć teren prac i usunąć 
zabezpieczenia. 

8) Dostęp do powierzchni technicznej dostępny jest poprzez dwie windy oraz dwie klatki schodowe. 
Wyjście na dach z przestrzeni technicznej poprzez dwa pomosty schodowe. 

9) Lokalizacja punktów wymienionych w punkcie 2: 
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4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zamówienia 

Wykonanie siatek ochronnych na elewacji TAURON Arena Kraków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa i montaż) siatek zabezpieczających przeciw ptakom 
na otwartej powierzchni technicznej TAURON Areny Kraków będącej maszynownią/wentylatorownią.  

Zakres robót obejmuje wyeliminowanie problemu zagnieżdżania się gołębi i innych ptaków w przestrzeni 
technicznej i elewacji TAURON Areny Kraków poprzez zabezpieczenie powierzchni konstrukcji elewacji 
po zewnętrznej stronie siatkami ochronnymi dla ptaków. Zadaniem Wykonawcy jest pełne, szczelne 
pokrycie wszystkich miejsc, w których mogą zagnieżdżać się ptaki i które mają wpływ na bieżącą 
eksploatację obiektu TAURON Arena Kraków. Szacowany całkowity metraż siatki koniecznej do 
realizacji niniejszego zlecenia wynosi 16 675 m2. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Jako prace towarzyszące i tymczasowe należy uwzględnić: 

− wszelkie prace towarzyszące wynikające z założeń ogólnych i szczegółowych, 

− wszelkie prace i czynności związane z zabezpieczeniem terenu prac przed możliwością wstępu osób 
nieupoważnionych, kradzieżą lub dewastacją, a także niezbędne do prowadzenia robót zgodnie z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− uporządkowanie terenu budowy po jej zakończeniu, 

− usunięcie wszelkich usterek i uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego dla materiałów i urządzeń które zamierza 
zastosować. Wszelkie problemy wynikłe w trakcie realizacji, a wcześniej nie przewidziane powinny 
być natychmiast zgłaszane Zamawiającemu, aby zminimalizować ryzyko niedotrzymania przyjętego 
terminu zakończenia robót.  

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku wykonywanych robót ponosił będzie 
Wykonawca. Wykonawca podejmie wszelkie starania aby uniknąć szkód i strat. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub zranienia Wykonawcy i jego pracowników 
zaistniałych podczas wykonywania prac. Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe 
ewentualnych roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z realizowaną inwestycją i wynikających 
z wykonywanych robót. 

1.4.3. Ochrona środowiska 

Odpowiedzialność Wykonawcy za ochronę środowiska na terenie obejmuje ochronę powietrza, 
ochronę przed hałasem. W przypadku wystąpienia w trakcie prac sytuacji stwarzających zagrożenie 
dla środowiska, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym 
Zamawiającego.  

Do obowiązków Wykonawcy należy regularne usuwanie z terenu budowy, w tym z terenu pod 
miejscem montażu siatek odpadów będących efektem prowadzonych prac. Po zakończeniu prac 
Wykonawca powinien uporządkować miejsce prowadzenia prac w możliwie najkrótszym czasie i 
przekazać obiekt w stanie umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Usuwanie 
odpadów z terenu budowy może się odbywać tylko w miejsca specjalnie do tego przeznaczone, a 
transport i składowanie odbywa się na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska, dbać o porządek w 
miejscu prowadzenia prac i minimalizować wszelkie niedogodności wynikające z prowadzonych prac, 
takich jak rozprzestrzenianie się kurzu, hałasu, itp.. 



Wykonanie siatek ochronnych na elewacji TAURON Arena Kraków  
Załącznik 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 7 / 9 
 

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracownikom zgodnie z 
zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 
401). Strefy niebezpieczne powinny zostać zabezpieczone (miejsca na terenie budowy w których 
występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w tym teren pod miejscem montażu siatek) 
ogrodzeniem i odpowiednim oznakowaniem, tak aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym, a 
wszelkie przejścia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej. Prace alpinistyczne powinny być prowadzone wyłącznie z zastosowaniem 
odpowiednich i certyfikowanych systemów zabezpieczenia. 

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym i we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 
zapewni pracownikom pomieszczenia na magazyn i szatnię, a także zapewni dostęp do węzła 
sanitarnego. Poza tym wyznaczyć należy miejsca składowania materiałów i narzędzi, należących do 
Wykonawcy. Materiały i urządzenia należy przechowywać w miejscach, gdzie nie będą one narażone 
na uszkodzenie, zniszczenie czy też pogorszenie właściwości technicznych. 

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym w 
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót, wynikające z dostaw urządzeń i materiałów.  

1.4.7. Ogrodzenia 

Wykonawca ogrodzi miejsca prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający dostanie się do nich 
osobom postronnym. 

1.5. Nazwy i kody  

1.5.1. Klasy robót 

− 45340000-2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z 
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych 
dokumentów. 

Siatki i elementy mocujące należy transportować i składować w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej należy ją 
niezwłocznie naprawić. 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z 
założoną jakością 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót. Sprzęt i 
maszyny powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym eksploatowane 
na budowie powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 
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Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane stosownie do planowanych 
prac. W czasie transportu materiałów i urządzeń należy je zabezpieczyć w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu. Transport urządzeń i materiałów powinien odbywać się z uwzględnieniem zaleceń 
producentów. 

 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania 
specjalne 

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dokumentach odniesienia. 

 

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia powinny zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego przed przystąpieniem do prac. Zamawiający lub upoważnieni przez Zamawiającego 
przedstawiciele powinni mieć zapewniony stały dostęp do miejsc, w których prowadzone są prace 
oraz miejsc składowania urządzeń i materiałów. Wykonawca zapewnić również powinien 
Zamawiającemu/przedstawicielowi możliwość dokonywania kontroli, inspekcji, pomiarów i testów 
materiałów, jakości wykonanych prac oraz postępów w wykonywanych robotach. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadamiać odpowiednio wcześniej Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia 
prób i testów. W przypadku wykrycia w trakcie prób usterek czy też nieodpowiedniej jakości 
wykonanych prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia problemu na własny koszt w terminie 
niepowodującym niedotrzymania terminu końcowego inwestycji. W przypadku ponownych prób i 
testów, powinny one przebiegać w dokładnie takich samych warunkach i przy takich założeniach jak 
za pierwszym razem. Jeżeli kolejne próby i testy spowodują poniesienie dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego Wykonawca zostanie nimi obciążony.  

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Na potrzeby dokonywania odbiorów częściowych przewidzianych w umowie dokonywany będzie 
obmiar wykonanych prac. Obmiar będzie polegać na obliczeniu rozmiarów zamontowanej siatki 
poprzez określenie powierzchni tej siatki na podstawie jej rozmiarów naniesionych na odpowiednie 
rysunki – wysokości, obwodu itp.  

 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Przewidziane jest dokonanie dwóch odbiorów częściowych (pierwszego – nie wcześniej niż po 
zamontowaniu 20% planowanej ilości siatki, drugiego – nie później iż po zamontowaniu 60% 
planowanej ilości siatki) oraz odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Zamawiającemu mailem lup pismem. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną 
stwierdzone wady instalacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki na własny koszt, a jeżeli wady 
nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Z odbioru sporządzić należy protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych usterek. 

Razem ze zgłoszeniem do pierwszego odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
deklaracje zgodności lub certyfikaty użytych materiałów 

Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, przeszkoli 
Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji oraz przekaże w formie dokumentu wymagania dotyczące 
obsługi i konserwacji. 

 

9. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz.U. poz. 1968) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. poz. 1966) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

 


