SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 5.000.000 EURO
Na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej
w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy
Mariańskiej.
Nasz znak:I.271.4.2014
I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Puszcza Mariańska
96-330 Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1
powiat. Żyrardowski, woj. Mazowieckie
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach,
Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach
oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod:
45.43.00.00-0. 45.42.11.14-6, 45.42.11.52-4, 45.42.11.34-2. 45.41.00.00-4
IV. Zakres rzeczowy zadania:
Zakres zadania obejmuje:
1. W budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach:
- wymiana podłogi w salach lekcyjnych na parterze budynku.
2. W budynku Szkoły Podstawowej w Korabiewicach:
- wymiana drzwi wejściowych do budynku
3. W budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach:
- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym na parterze
budynku,
- obsadzenie stolarki drzwiowej.
4. W budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej:
- wykonanie tynków z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i sufitach w dwóch
pomieszczeniach na parterze budynku,
- wykonanie podłogi z paneli drewnianych w pomieszczeniach jak wyżej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót- stanowiący załącznik nr 8
do SIWZ.
Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
zamówienie uzupełniające.
V. Części zamówienia
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Oferty wariantowe
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
od daty zawarcia umowy do dnia 25.08.2014 r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zmówienie publiczne
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców jeżeli
zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych zwanej dalej „ustawą”.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
przedłożonych dokumentów zamówienia wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 89
ustawy.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.2. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ.
1.7. oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub o przynależności do grupy
kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy, składane w trybie art. 26 ust. 2d
ustawy – (załącznik nr 7 do siwz)
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- załącznik nr 4 do SIWZ
2.2. wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
– załącznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca , wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art.22 ust.1 ustawy ,
polega na zasobach innych podmiotów , w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny , czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje dostęp do ich zasobów –
wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.3. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem
dowodów , dotyczących najważniejszych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane
zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone - zał. nr 6 do SIWZ.
Zamawiający żąda co najmniej dwóch takich dowodów.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące

niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , z tym zastrzeżeniem , że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem
sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. IX.1:
1) ppkt 1.1 ; 1.2; 1.4 i 1.5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
2) ppkt 1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IX. 3 i IX.4
powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Uwaga: Powyższe dokumenty muszą być wystawione z zachowaniem terminów, o których mowa
odpowiednio w ust.3-4 powyżej.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- dokumenty wymienione w ust. 1 podpunktach 1.1 ; 1.2 ; 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 składa
każdy z Wykonawców oddzielnie;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców.
7. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Jeżeli Wykonawca , wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedstawia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt IX.1.
X. Zawartość oferty
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1.1. wypełniony formularz ofertowy złożony według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ

1.2. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz dokumenty i oświadczenie potwierdzające braku podstaw do wykluczenia z postępowania
wymienione w pkt IX, sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ
1.3. stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru.
1.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
1.5.kosztorys ofertowy – zał. nr 9 do SIWZ
Dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty oraz pełnomocnictwa, o którym mowa
w pkt X.1.4, które musi być złożone w formie określonej w pkt X.2. (oryginał lub kopia poświadczona przez mocodawcę).
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii
poświadczonej przez mocodawcę lub notariusza. Podmioty występujące wspólnie ponoszą
solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie
skierowane na adres: Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej ul. St. Papczyńskiego 1, 96-330
Puszcza Mariańska lub faksem: nr faksu /046/ 831-81-18 lub na adres e-mail: urzad@puszczamarianska.pl .
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, telefaksu
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. W przypadku przekazania
wniosków i oświadczeń, zawiadomień lub informacji faksem lub drogą elektroniczną każda
ze stron może żądać, by druga strona potwierdziła niezwłocznie fakt ich otrzymania.
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Waldemar Iwanowicz – Urząd Gminy Puszcza Mariańska pokój nr. 21
Telefon - /46/ 831-81-69 lub 831-81- 51 w.23 faks /46/831-81-18
e-mail: urzad@puszcza-marianska.pl

XIII. Wadium
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium
XIV. Termin związania z ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą , z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania z ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
XV. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi
oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za zgodność
z oryginałem dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści specyfikacji.
11. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
13. Wszystkie strony oferty powinny być spięte / zszyte / w sposób trwały, zapobiegający
dekompletacji zawartości oferty.
14. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert.

15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań,
jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem
„ZMIANA”.
16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z udziału w postępowaniu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad, jak
wprowadzenie zmian i poprawek ) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
17. Koperty zewnętrzne oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej
Kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperty wewnętrzne ofert
wycofanych nie będą otwierane.
18. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian
zostaną dołączone do oferty.
19. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu
Gminy Puszcza Mariańska ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska pokój
Nr 8 /Sekretariat/.
Koperta zewnętrzna (opakowanie zawierające ofertę) powinna być zaadresowana na adres
Zamawiającego podany w pkt.I. i posiadać oznaczenie:
„ Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej
w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy
Mariańskiej” oraz ” nie otwierać przed 26.06.2014 r. godz. 10:00”
Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem wymienionym wyżej powinna zawierać dokadną nazwę
i adres wykonawcy, tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w budynku Urzędu Gminy Puszcza
Mariańska przy ul.Stanisława Papczyńskiego 1 pokój Nr.8 /Sekretariat/ do dnia:
26.06.2014 r. do godziny 9:00
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
2. Oferty zostaną otwarte w budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska pokój Nr.3 /sala
USC/ dnia 26.06.2014 r. o godzinie 10°°
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwy (firma)
i adresy
Wykonawców , a także informacje dotyczące ceny,terminu wykonania zamówienia okres
gwarancji i warunki płatności.
XVII. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
Cena musi być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie prze okres związania ofertą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich
pozycjach występujących w formularzu ofertowym. Brak wypełnienia i określenia
wartości pozycji w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.
UWAGA!
Cenę oferty i wartość podatku od towarów i usług oraz inne wartości należy przedstawić
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady
zaokrąglania liczb.
XVIII. Kryteria oceny oferty
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Przetargowa kierować się będzie
następującymi kryteriami:
cena – 100%
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego wzoru:
Cw= {Cmin : Cx} x 100%
gdzie: Cw – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cmin – najniższa cena złożonej oferty
Cx - cena oferty rozpatrywanej
XIX. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta została wybrana będzie się uchylał
od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze SIWZ Zamawiający wybierze
tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.
3. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego .
4. O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie powiadomiony droga elektroniczną ,
faksową lub pisemną – zgodnie ze wskazanymi w SIWZ sposobami porozumienia się
Zamawiającego z Wykonawcami.
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. Warunki umowy
1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonywania zmian
w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) zmiana terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych
- termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania robót dodatkowych
ustalony odrębną umową ;
2) przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia termin wykonania ulega
skróceniu;

3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku ograniczenia zakresu robót przez
Zamawiającego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót, których zakres
ograniczono, zgodnie z kosztorysem ofertowym ;
4) w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy) –
w uzasadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż wskazana
w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych
przyczyn robót innemu podwykonawcy niż wskazany w umowie .
3. Forma zmian umowy: pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w postaci
aneksu do umowy.
4. Postanowienia wzoru umowy dotyczące podwykonawstwa zostaną skreślone w umowie jeśli
podwykonawstwo nie zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy.
5. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej
SIWZ.
XXII. Środki ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej reguluje DZIAŁ VI ustawy Prawo zamówień publicznych
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w niniejszym
postępowaniu lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy przysługuje odwołanie.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania,
c) odrzucenia oferty odwołującego
4. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Terminy wnoszenia odwołań określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany
dla tej czynności w ustawie Prawo zamówień publicznych.

XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki
postępowania
zostaną ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni
w formie pisemnej o wyniku postępowania, a zawiadomienie to będzie zawierać informacje
określone w art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXIV. Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu /jawne po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania/
Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą “NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA ,INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 16.04.1993R O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI / Dz. U. z 2003 r Nr. 153 poz. 1503
z późn. zm.”/ i załączone jako odrębna część nie załączona z ofertą w sposób trwały.
Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,
wskazany w pkt I oraz w czasie godzin urzędowania. Za skopiowanie dokumentów
będzie pobierana opłata w wysokości za 1 stronę 1 zł.
XXV. WARUNKI UMOWNE, W OPARCIU
REALIZOWAŁ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

O KTÓRE WYKONAWCA BĘDZIE

Warunki umowne, w oparciu o które wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia
określa projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ .
XXVI. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- wzór oferty - załącznik Nr 1
- projekt umowy - załącznik Nr 2
- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 do SIWZ
- wzór oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4
- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje
lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik Nr 5
- wykaz robót - załącznik Nr 6
- wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - Załącznik Nr 7 do SIWZ
- przedmiar robót - Załącznik Nr 8 do SIWZ
- wzór kosztorysu ofertowego - Załącznik Nr 9 do SIWZ
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził :
Wójt Gminy Puszcza Mariańska
Michał Staniak
Puszcza Mariańska, dnia 11.06.2014 r

Załącznik Nr 1 do SIWZ

..............................................
Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY
Niniejszym składamy naszą ofertę na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej
w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach
oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej.
Zamówienie wykonamy za kwotę .................................................... zł /brutto/
słownie:..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
w tym podatek VAT: ................................................zł
Słownie:
............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
Zamówienie wykonamy w terminie do dnia ...........................................................................
Na wykonanie zamówienia udzielamy 48 miesięcy gwarancji.
Następujące roboty będą wykonane przez podwykonawcę:
…………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi.
Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.
Oświadczamy że zawarte wymogi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy,
będącej załącznikiem do SIWZ akceptujemy w całości i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych w załączniku nr. 2 SIWZ.
Do niniejszej oferty załączamy wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
............................................
(miejscowość, data)
podpis osoby /osób do
reprezentowania Wykonawcy
......................................................
(pieczęć imienna)

Załącznik Nr 2 do SIWZ
PROJEKT UMOWY NR. I.272. .2014
zawarta w dniu ……………..w Puszczy Mariańskiej pomiędzy:
Gminą Puszcza Mariańska , 96-330 Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1 , reprezentowaną
przez :
Pana Michała Staniaka- Wójta Gminy
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy na wykonanie prac
remontowo – budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły
Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku
komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej, przeprowadzonym zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych, strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonanie prace remontowo - budowlane
w budynkach: Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach,
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku komunalnym prz ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej
§2
1. Przedmiot umowy określony w §1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:
a) W budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach:
- wymiana podłogi w salach lekcyjnych na parterze budynku.
b) W budynku Szkoły Podstawowej w Korabiewicach:
- wymiana drzwi wejściowych do budynku
c) W budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach:
- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym na parterze
budynku,
- obsadzenie stolarki drzwiowej.
d) W budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej:
- wykonanie tynków z płyt gipsowu-kartonowych na ścianach i sufitach w dwóch
pomieszczeniach na parterze budynku,
- wykonanie podłogi z paneli drewnianych w pomieszczeniach jak wyżej.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa przedmiar robót stanowiący
załącznik nr 3 do umowy.
§3
Integralną część umowy stanowią:
a/ oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania o zamówienie publiczne – załącznik nr 1
b/ kosztorys ofertowy – załącznik nr 2
c/ przedmiar robót obejmujący szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy - załącznik nr 3

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami.
2.Wykonawca oświadcza (podpisem na umowie), że przed założeniem oferty Zamawiającemu
zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
§5
1.Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:
a/ rozpoczęcie prac ustala się na dzień: podpisania umowy.
b/ zakończenie prac ustała się na dzień: 25.08.2014 r
2. Termin zakończenia prac jest terminem nieprzekraczalnym.
§6
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ………………….. r
§7
Wykonawca ustanowił Kierownika budowy w osobie: ………………………………….
§8
1. Strony ustalają ,że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę w wysokości ………….zł
brutto (słownie: ……………………………………………………………………… złotych).
3.Wynagrodzenia płatne będzie na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminach
wynikających z treści §12 umowy.
4.Ustalone przez strony wynagrodzenie za przedmiot umowy jest niezmienne i nie podlega
waloryzacji w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
5.W przypadku wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez Inspektora
Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy , wypełnionym na druku oświadczenia
zaakceptowanym przez Zamawiającego , że otrzymał ( nie otrzymał ) on należne
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane , usługi lub dostawy . Wraz z oświadczeniem
Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie
wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , w
szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia
dla podwykonawcy , faktur podwykonawcy , protokołów odbioru wykonanych robót
budowlanych , usług lub dostaw , stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez
podwykonawcę.
6.Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu
bankowi do przelania środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem
przelewu na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności
na piśmie.
§10
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa i normami ;
2) prowadzenie wszystkich rodzajów prac przez osoby uprawnione zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa ;
3) zabezpieczenie placu budowy z obowiązującymi przepisami BHP;
4) naprawienie wszelkich szkód wyrządzanych Zamawiającemu i osobom trzecim podczas
realizacji niniejszej Umowy;
5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do nieruchomości,
z której prowadzone będą roboty objęte niniejszą umową ;
6) dbanie o porządek na terenie prowadzenia prac oraz utrzymywanie terenu w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
7) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu robót, jak również terenów sąsiadujących
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;
8) usuwanie na własny koszt i składowanie wszystkich odpadów,
śmieci oraz
niepotrzebnych urządzenia, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy;
9) kompletowanie w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu dokumentów potwierdzających ich wykonanie ;
10) zatrudnienie wystarczającej liczby personelu i robotników, posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz
wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież aby zapewnić staranne i rzetelne
wykonanie robót. Wykonawca samodzielnie przeprowadzi rekrutację personelu oraz siły
roboczej. Wykonawca winien podporządkować się wszystkim stosownym przepisom
prawa pracy dotyczącym pracowników, należycie ich wynagrodzić i przyznać
przysługujące im prawa;
11) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór
nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań
podwykonawców ;
12) przejęcie od Zamawiającego placu budowy na podstawie protokołu przekazania placu
budowy w terminie określonym w §6 umowy ;
13) od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację
swojego zaplecza, utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robót, usuwanie wszelkich śmieci, odpadów i innych materiałów
pozostałych po zużyciu przez Wykonawcę. W przypadku zaniechania czynności
porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
14) zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych
prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników ;
15) pełnienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego do czasu odbioru
końcowego ;

16) utrzymanie porządku na placu budowy poprzez m.in.:
a) ochronę mienia;
b) wykonanie oznakowania terenu budowy;
c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;
e) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy;
f) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;
17) zawarcie umów z Podwykonawcami (jeżeli zostały przewidziane) zatwierdzonymi przez
Zamawiającego;
18) niezwłoczne udzielenie Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez
Zamawiającego;
19) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na
jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;
20) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za adekwatność, stabilność oraz
bezpieczeństwo wszystkich działań i metod budowlanych w ramach niniejszej umowy;
21) ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich przebywających na placu budowy za
wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami;
22) jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum dwóch lub więcej osób/podmiotów są one solidarnie
zobowiązane do wypełnienia warunków niniejszej umowy;
23) wszystkie materiały, urządzenia oraz robocizna winny być zgodne z wymaganiami
określonymi normami, posiadać stosowne atesty, a także być zgodne z poleceniami
Zamawiającego i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na
placu budowy, jakich wymagać będzie Zamawiajacy. Wykonawca zapewni pomoc,
instrumenty, robociznę i materiały niezbędne do wykonania testów i zbadania jakości,
wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty
materiałów wymagane przez Zamawiajacego i odpowiednie instytucje. Wszystkie próbki
i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosić
będzie Wykonawca;
24) pełnienie funkcji koordynatora budowy, m.in. :
a) egzekwowanie od Podwykonawców robót należytego utrzymania terenu budowy w
stanie wolnym od zbędnych przeszkód i zagrożeń, a także po zakończeniu przez nich
robót terminowego usuwania wszelkich urządzeń tymczasowych poza teren budowy
oraz pozostawienie terenu budowy w stanie uporządkowanym;
b) reprezentowanie Zamawiającego w przypadku zdarzeń mogących wystąpić podczas
wykonywania przedmiotu umowy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności w tym
za całą budowę wobec Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i
Energetycznego i innych podobnych służb;
c) w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;
25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń podziemnych lub obiektów
istniejących np. ogrodzeń w toku realizacji zamówienia – naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu pierwotnego;
26) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania
zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu;
27) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również
terenów
sąsiadujących
zajętych
lub
użytkowanych
przez
Wykonawcę
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub
instalacji. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi najpóźniej
w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu odbioru końcowego.
§11
Podwykonawstwo
(jeżeli zostało przewidziane w ofercie)
1. Podwykonawstwo winno być przedmiotem umów zawieranych przez Wykonawcę
z Podwykonawcami. Podwykonawstwo jest ważne wyłącznie, jeśli jest pisemnym
porozumieniem, w którym Wykonawca powierza wykonanie części swojej umowy stronie
trzeciej.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez korzystania z usług
podwykonawców.*
*przepis zostanie pominięty w przypadku korzystania z podwykonawców
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców**
**przepis zastanie pominięty w przypadku braku podwykonawców
4. Wykonawca powierza Podwykonawcom część zamówienia obejmującą następujący zakres
robót:
1)…………………………………………………………
2)…………………………………………………………..
5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty , które wykonuje
Przy pomocy Podwykonawców. Niezależnie od powyższego ,Wykonawca przyjmuje na siebie
obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez
Podwykonawców.
6.Wymagania Zamawiającego dotyczące umowy o podwykonawstwo , których niespełnienie
spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
1)Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany , w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane , do
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy , a także jej zmiany , przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy ;
2) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni przedłożenia projektu umowy o
podwykonawstwo ( dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany , której przedmiotem są roboty
budowlane , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego ;
3) Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmianę , w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia;
4) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo , której
przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego;

5) Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi , w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiający zastrzega , że obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany dotyczy każdej odpłatnej umowy o podwykonawstwo o wartości 100 złotych i
powyżej tej wartości;
6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku , potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy , usługi lub roboty
budowlanej;
7) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia , o którym mowa w pkt 6 jest dłuższy niż 30 dni ,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej ;
8) ustalone wynagrodzenie w umowach o podwykonawstwo , których przedmiotem są roboty
budowlane , dostawy lub usługi , nie może przekraczać wynagrodzenia (cen) określonego w
ofercie Wykonawcy złożonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenia zamówienia
publicznego za dany zakres robót , dostaw lub usług.
7.Zamawiajacy w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany , której przedmiotem są roboty budowlane:
1) nie spełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie ;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.6 pkt 6.
8.Zamawiajacy dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są
dostawy lub usługi , w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę , podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
9.Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są
umowy o roboty budowlane , lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o których mowa w ust.8 , w terminie
krótszym niż 7 dni od daty doręczenia tej informacji.
12.W przypadku zgłoszenia uwag , o których mowa w ust.11 w terminie wskazanym przez
Zamawiającego , Zamawiający może :
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy , jeżeli Wykonawcy wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy , albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. Konieczność już dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy , o których mowa w ust.8 lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
14.W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem wypłaty
wynagrodzenia będzie spełnienie warunku określonego w §8 ust.5 niniejszej umowy.
Niniejsze warunki wypłaty wynagrodzenia dotyczą również bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,
o którym mowa w ust.8.
§12
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o wystawione przez Wykonawcę: faktury
częściowe i fakturę końcową. Wynagrodzenie częściowe zgodnie z ceną zawartą w ofercie,
będzie płatne na podstawie protokołu częściowego odbioru wykonanych robót w terminie 30
dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Wartość
robót podlegających fakturowaniu częściowemu nie może przekroczyć 70% wartości
przedmiotu umowy. Faktury częściowe wystawione będą w oparciu o częściowe protokoły
odbioru robót.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy
będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez strony umowy bez żadnych
zastrzeżeń, przy czym faktura końcowa płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonawca przedłoży
fakturę końcową w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego i końcowego robót w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 przez Wykonawcę o zakończeniu robót będących
przedmiotem odbioru, kompletności dokumentów odbiorowych i osiągnięcia gotowości
do odbioru.
5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający
może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. Wszelkie czynności podczas
wykonywania odbioru, terminy wyznaczone na usuniecie wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru.
6. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Jeżeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadają się do usunięcia i umożliwiają one
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
9. Jeżeli stwierdzone w toku odbioru wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania ponownie przedmiotu odbioru po raz drugi.
§13
1.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających
lub ulegających zakryciu i zgłosić je Zamawiającemu w celu dokonania ich odbioru.

2. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z ust. 1 Wykonawca na żądanie
Zamawiającego zobowiązany jest dokonać na swój koszt odkrycia tych robót celem umożliwienia Zamawiającemu zbadania prawidłowości ich wykonania, a następnie na swój koszt
przywróci stan poprzedni.
§14
1. Od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu
umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.
2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie, w tym uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone
działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym
przez polski kodeks cywilny. Zawarcie stosownych ubezpieczeń obciąża Wykonawcę.
§15
Wykonawca zobowiązuje się w czasie wykonywanych prac zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie
budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie
technicznym.
§16
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na placu
budowy.
§17
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i środków
transportu, z wyjątkiem kruszywa w ilości niezbędnej do wykonania poszerzenia drogi we wsi
Michałów, które zakupi i dostarczy Zamawiający.
2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszystkie wymogi ustawy
Prawo Budowlane tj. Posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne
z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub Aprobatą techniczną, a o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa
w ust. 2 oraz przedstawienia badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Jeżeli na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawi tych dokumentów
bądź badań Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu
ich przedstawienia.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie, a także
wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Ponadto oświadcza, że jego pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zleconych robót posiadają
niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, a ich zatrudnienie odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§18
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości wykonanych robót, użytych
materiałów i zastosowanych urządzeń.
2. Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
3. Okres rękojmi Wykonawcy z tytułu wad w przedmiocie umowy nie może zakończyć się
wcześniej niż z upływem 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

§19
1. W razie wystąpienia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zgłosi
Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu wyznaczając jednocześnie termin ich usunięcia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych
robót oraz zamontowanych urządzeń;
2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub usterki Wykonawca zobowiązuje się usunąć
na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , przy uwzględnieniu
możliwości technicznych ich usunięcia.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru najpóźniej w
ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady.
5. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji.
6. Wykonawca przystąpi do usuwania niezwłocznie , nie później niż w ciągu 48 godzin od
otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego wszelkich wad , usterek i awarii ,
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.
7. W okresie rękojmi/gwarancji Wykonawca będzie pisemnie powiadamiał Zamawiającego
niezwłocznie o zmianie swojej siedziby i adresie oraz numerach telefonicznych do
nawiązywania kontaktów. Jeżeli w wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie
powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady , to kara umowna w wysokości jak za
zwłokę w usunięciu wad , liczona będzie również za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia
wady spowodowane brakiem informacji o siedzibie , adresie i numerze telefonu Wykonawcy.
§ 20
1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 3
miesięcy od daty dokonania upływu okresu gwarancji.
2. O wykryciu wady Zamawiajmy powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu
niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.
4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
5. Upoważniony pracownik Zamawiającego poświadcza usunięcie wad.
6. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego daje
Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez
osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub
Wykonawca zostanie obciążony tym kosztem.
7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą oceniane przy udziale stron niniejszej umowy.
8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oceny wad na 3 dni roboczych
przed dokonaniem oględzin.

9. Protokół komisyjny dotyczący ujawnionych wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po
zakończeniu działania komisji.
10. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę
niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując
o nich Wykonawcę.
§21
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
terminów określonych w §5 umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 8 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, z zastrzeżeniem §12 ust.7 i §19 ust. 5
umowy ,
3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - 30% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §8 ust. 2 umowy,
4) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień
przerwy,
5) opóźnienie w przejęciu placu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o
którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na przejęcie placu budowy,
6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§8 ust. 2 umowy za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdy nie przedłożony projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany ,
8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8
ust. 2 umowy za każdą nie przedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ,
9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty
wynagrodzenia – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2
umowy za każdą umowę o podwykonawstwo , której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za zwłokę w stosunku do terminu określonego w § 6 umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru robót – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku
do terminu, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego jw. staje się wymagalne:
1) za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym z tych dni.
6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę , która naruszyła postanowienia umowne w
terminie 10 dni od daty wystąpienia przez druga stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający w
razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej
należności Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub
nieterminowego wykonania umowy , które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych
Zamawiającego wobec osób trzecich.
§22
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. W razie odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego w warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawcy
nie przysługują kary umowne wynikające z niniejszej umowy.
§ 23
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących przypadkach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
a/ zostaną ogłoszone: upadłość, likwidacja bądź rozwiązanie firmy Wykonawcy
b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c/ Wykonawca nie rozpoczął w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn robót
będących przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie,
d/ Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni ,
e/ Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót ,
f/ Wykonawca realizuje roboty budowlane przewidziane niniejszą umową za pomocą
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , którego projektu umowy , a także jej zmiany
Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym terminie Zamawiającemu , bądź realizuje
roboty przewidziane niniejszą umową za pomocą podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy , na zawarcie umowy z którym Zamawiający nie wyraził zgody ,
g/ nastąpi konieczność dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , o którym mowa w §11 ust.8 umowy
lub nastąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu
odbioru robót,
b/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę , iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno określać powody odstąpienia .
4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:
a/ w terminie 7 dni od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym przez
strony, na koszt strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy ,
c/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,
d/ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia , o którym mowa w ust.4 lit.c Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia ; protokół
inwentaryzacji robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę
za roboty wykonane do dnia odstąpienia ,
e/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
a ponadto do przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,
f/ Wykonawca niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni , usunie z terenu budowy
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone , maszyny , materiały budowlane nie ujęte w
protokole z inwentaryzacji; po tym terminie Zamawiający nie ponosi za nie
odpowiedzialności z tytułu przejęcia dozoru terenu budowy .
5.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada ,
Zamawiający jest zobowiązany do:
a/ dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty , które zostały wykonane do dnia odstąpienia , w terminie
określonym w niniejszej umowie ,
b/ przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w ciągu 7 dni od daty odstąpienia
od umowy.
§ 24
Zmiana postanowień niniejszej umowy jest niedopuszczalna z wyjątkiem następujących sytuacji:
1) zmiana terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych
- termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania robót dodatkowych
ustalony odrębną umową ;
2) przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia – termin wykonania robót
ulega skróceniu ;
3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku ograniczenia zakresu robót przez
Zamawiającego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót, których zakres
zmniejszono , a ustalenie wysokości zmniejszonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o
kosztorys ofertowy Wykonawcy ;
4) w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy) –
w uzasadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż wskazana
w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych
przyczyn robót innemu podwykonawcy niż wskazany w umowie .

§ 25
Sprawy sporne występujące w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, których strony
nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygane będą na drodze sądowej.
Do rozstrzygania sporów sądowych właściwy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).
§27
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Oświadczenie
dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach:
Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy
Mariańskiej.
Niniejszym oświadczam, że firma ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że treść art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych jest nam znana.

.............................................................
(PODPIS I PIECZĘĆ)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie
dotyczące zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach:
Szkoły Podstawowej w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy
Mariańskiej.
Niniejszym oświadczam, że firma
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.............................................................
(PODPIS I PIECZĘĆ)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
NAZWA OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ADRES OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NR TELEFONU: ................................................. , NR FAX: .....................................................
Lp

RODZAJ SPRZĘTU
TYP, MARKA, MODEL, TONAŻ, POJEMNOŚĆ

ROK
WŁASNY PRODUKCJI UDOSTĘPNIONY

INFORMACJA
O PODSTAWIE
DYSPONOWANIA

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH
PIĘCIU LAT

NAZWA OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ADRES OFERENTA
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

NR TELEFONU: ............................................ NR FAX: ............................................................

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT
BUDOWLANYCH, PODOBNYCH Z RADZAJU I Z ROZMIARU DO ROBÓT BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, DAT WYKONANIA, ORAZ ZLECENIODAWCÓW

Lp

RODZAJ ROBÓT

TERMIN
TERMIN
NAZWA
ROZPOCZĘCIA ZAKOŃCZENIA
ZAMAWIAJĄCEGO

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZA
MIEJSCE
WARTOŚĆ
KTÓRĄ
WYKONANIA
ODPOWIADAŁ
OFERENT

Lp

RODZAJ ROBÓT

TERMIN
TERMIN
NAZWA
ROZPOCZĘCIA ZAKOŃCZENIA
ZAMAWIAJĄCEGO

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZA
MIEJSCE
WARTOŚĆ
KTÓRĄ
WYKONANIA
ODPOWIADAŁ
OFERENT

Załącznik Nr 7 do SIWZ
……………………………
……………………………
……………………………
/nazwa i adres wykonawcy/
…………………………………………...
/miejscowość, data/

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego

Na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej
w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej
Oświadczam/my, że podmiot, który reprezentuję …………………………… * do tej samej grupy kapitałowej o
której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5) ustawy z dnia 29.01.2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz.907 z późn. zm.),

*Należy wpisać odpowiednio „należy” albo „nie należy”

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCA DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

1.
2.
3.
**Tabele należy wypełnić jeżeli Wykonawca w oświadczeniu wskaże, że należy do grupy kapitałowej

.................................., dnia ....................

.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Przedmiar robót
Na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej
w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy
Mariańskiej.
Lp.
Podstawa
Jedn. Obmia
Opis robót
ustalenia
miary
r

1. Budynek Szkoły Podstawowej w Walerianach - wymiana podłogi w salach lekcynych i pokoju
nauczycielskim na parterze budynku. CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
1

2

1 KNR 4-01
0808-08-040
2 KNR 4-01
0818-05-050
3 KNR 4-01
0428-02-050
4 KNR 4-01
0428-04-040
5 KNR 4-01
0429-02-050
6 KNR 2-02
1101-01-060
7 KNR 2-02
0607-01-050
8 KNR 2-02
0609-03-050
9 KNR 2-02
0609-04-050
10 KNR 2-02
0607-01-050
11 KNR 2-02U
1127-0201050
12 KNR 2-02U
1127-0301050
13 KNR 2-02
1106-07-050
14 KNNR 2
1206-020-050

3

4

Rozbiórka cokolików

5

m

134,36

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

57,12

Rozebranie podłóg białych na półwpust

m2

195,71

m

238,98

Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek

m2

19,57

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z
kruszywa naturalnego
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ,z foli polietylenowej
szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych.
gr. 5 cm Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych gr.
5 cm. Poziome na wierzchu konstrukcji. Następna warstwa.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej
szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.
Warstwy wyrównawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z wapnem
suchogaszonym zatarte na gładko pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud
Dodatek za zmianę grub.o 2 cm warstwy wyrównawczej z zaprawy
cementowej z wapnem suchogaszonym pod posadzki
wykonywane"Miksokretem"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud)
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki
siatką stalową.
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe gr. 2 mm typu
Tarkett "Granit" lub równoważne z wywinięciem na ściany na wysokość
15 cm.

m3

19,57

m2

195,71

m2

195,71

m2

195,71

m2

195,71

m2

196,71

m2

195,71

m2

195,71

m2

195,71

Rozebranie legarów

2. Budynek Szkoły Podstawowej w Korabiewicach - wymiana drzwi wejściowych do budynku. CPV
454211114-6 Instalowanie drzwi metalowych
1

2

15 KNR 00-19
0931-0801050

3

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone,
dwuskrzydłowe z naświetlem zewnętrzne "ciepłe" o wymiarach
1570x3260 (w tym naświetle o wymiarach 1570x1020) obsadzone na
dyblach stal. oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 2szybowymi. Skrzydło większe szer. min. 90 cm otwierane pod kątem 90
stopni. Drzwi wyposażone w klamkę od strony wewnętrznej, uchwyt od
strony zewnętrznej, samozamykacz i dwa zamki drzwiwe.

4

5

m2

5,12

3. Budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach wykonanie ścianki działowej na parterze
budynku z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym i obsadzenie drzwi wewnątrzlokalowych.
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych; 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
1

2

16 KNR 2-02
2003-02-050
17 KNR 2-02W
1025-02-020
18 KNR 2-02W
1022-01-050
19 KNR 4-01
0333-08-020
20 KNR 4-01
0322-02-020
21 KNR 2-02
1505-07-050

3

4

5

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo
100-01.
Ościeżnice drewniane "90" dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie
wykończone
Skrzydła drzwiowe "90" płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe
,fabrycznie wykończone
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubości 1/2 cegły
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

m2

30,93

szt

1,00

m2

1,80

szt

1,00

szt

1,00

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków, farbą
emulsyjną "Polinit".

m2

58,26

4. Budynek komunalny przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej - wymiana tynków wewnętrznych
i9 wykonanie posadzki z paneli drewnianych w pomieszczeniach na parterze budynku. CPV 45410000-4
Tynkowanie
1

2

22 KNR 4-01
0701-05-050
23 KNR 4-01
0701-11-050
24 KNR 4-01
0808-08-040
25 KNR 4-01
0818-05-050
26 KNR 2-02W
2006-02-050
27 KNR 2-02W
2009-01-050
28 KNR 2-02W
2008-0301050
29 KNR 4-01
0820-03-050
analogia
30 KNR 2-02U
1136-01-050

3

4

5

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegachi
spocznikach schodowych
Rozbiórka cokolików

m2

88,46

m2

34,52

m

29,27

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

34,52

Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na pojedynczym
ruszcie metalowym mocowanym do podłoża
Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt
gipsowych,na ścianach
Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm
(suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowych rusztach

m2

34,52

m2

88,46

m2

88,46

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia - przybicie płyt wiórowych gr 22 mm

m2

34,52

Posadzki z paneli podłogowych (Orgbud W-wa) o ścieralności min. AC
5. Listwy przyścienne z PCV.

m2

34,52

Załącznik Nr 9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
Na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynkach: Szkoły Podstawowej
w Walerianach, Szkoły Podstawowej w Korabiewicach, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Bartnikach oraz w budynku komunalnym przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy
Mariańskiej.
Lp.
Podstawa
J. Obmiar Cena Wartoś
Opis robót
ustalenia
m.
jedn.
ć

1. Budynek Szkoły Podstawowej w Walerianach - wymiana podłogi w salach lekcynych i pokoju
nauczycielskim na parterze budynku. CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
1

2

1 KNR 4-01
0808-08-040
2 KNR 4-01
0818-05-050
3 KNR 4-01
0428-02-050
4 KNR 4-01
0428-04-040
5 KNR 4-01
0429-02-050

3

4

5

m

134,36

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

57,12

Rozebranie podłóg białych na półwpust

m2

195,71

m

238,98

m2

19,57

6 KNR 2-02
1101-01-060
7 KNR 2-02
0607-01-050

m3

19,57

m2

195,71

8

m2

195,71

m2

195,71

m2

195,71

m2

196,71

m2

195,71

m2

195,71

m2

195,71

9

10

11

12

13
14

Rozbiórka cokolików

Rozebranie legarów
Rozebranie elementów stropów drewnianych:
zasypek

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu
zwykłego z kruszywa naturalnego
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ,z foli
polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa.
KNR 2-02
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt
0609-03-050 styropianowych. gr. 5 cm Izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.
KNR 2-02
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt
0609-04-050 styropianowych gr. 5 cm. Poziome na wierzchu
konstrukcji. Następna warstwa.
KNR 2-02
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli
0607-01-050 polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma
podposadzkowa.
KNR 2-02U
Warstwy wyrównawcze gr.2cm z zaprawy cemento1127-0201wej z wapnem suchogaszonym zatarte na gładko pod
050
posadzki wykonywane "Miksokre-tem"w pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud
KNR 2-02U
Dodatek za zmianę grub.o 2 cm warstwy wyrównaw1127-0301czej z zaprawy cementowej z wapnem suchogasz.
050
pod posadzki wykonywane "Miksokretem" w
pomieszczeniach ponad 8m2(Orgbud)
KNR 2-02
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za
1106-07-050 zbrojenie posadzki siatką stalową.
KNNR 2
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulono1206-020-050 we gr. 2 mm typu Tarkett "Granit" lub równoważne
z wywinięciem na ściany na wysokość 15 cm.

2. Budynek Szkoły Podstawowej w Korabiewicach - wymiana drzwi wejściowych do budynku. CPV
454211114-6 Instalowanie drzwi metalowych
1

2

3

4

5

15 KNR 00-19
0931-0801050

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe
oszklone, dwuskrzydłowe z naświetlem zewnętrzne
"ciepłe" o wymiarach 1570x3260 (w tym naświetle o
wymiarach 1570x1020) obsadzone na dyblach stal.
oszklone szybami zespolonymi jednokomorowymi 2szybowymi. Skrzydło większe szer. min. 90 cm
otwierane pod kątem 90 stopni. Drzwi wyposażone
w klamkę od strony wewnętrznej, uchwyt od strony
zewnętrznej, samozamykacz i dwa zamki drzwiwe.

m2

5,12

3. Budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bartnikach wykonanie ścianki działowej na parterze
budynku z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym i obsadzenie drzwi wewnątrzlokalowych.
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych; 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
1

2

16 KNR 2-02
2003-02-050
17 KNR 2-02W
1025-02-020
18 KNR 2-02W
1022-01-050
19 KNR 4-01
0333-08-020
20 KNR 4-01
0322-02-020
21 KNR 2-02
1505-07-050

3

4

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem
obustr., jednowarstwowo 100-01.
Ościeżnice drewniane "90" dla drzwi wewnątrzlokalowych fabrycznie wykończone
Skrzydła drzwiowe "90" płytowe wewnętrzne, pełne,
jednoskrzydłowe ,fabrycznie wykończone
Przebicie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych
tynków, farbą emulsyjną "Polinit".

m2

30,93

5

szt

1,00

m2

1,80

szt

1,00

szt

1,00

m2

58,26

4. Budynek komunalny przy ul. S. Papczyńskiego w Puszczy Mariańskiej - wymiana tynków
wewnętrznych i9 wykonanie posadzki z paneli drewnianych w pomieszczeniach na parterze budynku.
CPV 45410000-4 Tynkowanie
1

2

22 KNR 4-01
0701-05-050
23 KNR 4-01
0701-11-050
24 KNR 4-01
0808-08-040
25 KNR 4-01
0818-05-050
26 KNR 2-02W
2006-02-050
27 KNR 2-02W
2009-01-050
28 KNR 2-02W
2008-0301050
29 KNR 4-01
0820-03-050
analogia
30 KNR 2-02U
1136-01-050

4

3

5

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo m2
-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,
filarach, pilastrach
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo m2
-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach
płaskich, belkach, biegachi spocznikach schodowych
Rozbiórka cokolików
m

88,46

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

34,52

Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na pojedynczym ruszcie metalowym mocowanym do podłoża
Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod
okładziny z płyt gipsowych,na ścianach
Pojedyncze okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o
grubości 12,5 mm (suche tynki gipsowe) na ścianach, na gotowych rusztach
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z
zapastowaniem - analogia - przybicie płyt wiórowych gr 22 mm
Posadzki z paneli podłogowych (Orgbud W-wa) o
ścieralności min. AC 5. Listwy przyścienne z PCV.

m2

34,52

m2

88,46

m2

88,46

m2

34,52

m2

34,52

34,52

29,27

Wartość razem w zł

Podatek VAT
Ogółem wartość w zł
Słownie: …………………………………………………………………….

