
 
 Znak sprawy: PT/341/I/2010r. 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 
 

 
 na wykonanie remontu instalacji elektrycznej  I piętra i parteru oraz 

malowanie pomieszczeń szkolnych I piętra i parteru w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie  przy ul. Burzenińskiej 4/6 

 
 
 
 

 
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 

 
 Zatwierdzona przez:  

Barbara Tomala - Dyrekrtor ZEAS  
Złoczew, dnia 20.05..2010 r. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PT/.341/I//2010 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej holu głównego, pomieszczeń biurowych oraz 
części sportowej wraz z zapleczem oraz malowanie holu głównego i części sportowej wraz z 
zapleczem w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul. 
Burzenińskiej 4/6 

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
 
1. Informacje wprowadzające  
Zamawiający: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Złoczewie.  
Adres do korespondencji: ul. Burzenińska 4/6, 98-270 Złoczew.  
NIP:827-11-08-096 ; REGON:730224131  
Telefon: 43 820 22 30; faks: 43 820 22 30;  
Adres strony internetowej: www.zloczew.bazagmin.pl, adres e-mail: zeas0@op.pl  
Znak postępowania: PT/341/I/2010.. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać 
się tym znakiem.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z 
późniejszymi zmianami.  
Procedura udzielenia zamówienia – jak dla zamówień o wartościach nie przekraczających kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
2.1. Przedmiotem zamówienia są:  
a) Część I - Remont instalacji elektrycznej I piętra i parteru.  
Remont instalacji elektrycznej holu głównego, 4 pomieszczeń biurowych oraz części sportowej 
to jest sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym a w szczególności na montażu nowej 
instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej, wykonaniu pomiarów 
instalacji elektrycznej) Część II – Remont instalacji elektrycznej holu głównego, 4 pomieszczeń 
biurowych oraz części sportowej to jest :sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym a w 
szczególności na montażu nowej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i tablicy 
rozdzielczej, wykonaniu pomiarów instalacji elektrycznej 
 
Kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
� 45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach,  
� 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,  
� 45311100-1- roboty w zakresie okablowania elektrycznego,  
� 45315100-9 – instalacyjne roboty elektrotechniczne,  
� 45315600-4- instalacje niskiego napięcia  
� 45442100-8 – roboty malarskie.  
Szczegółowy opis robót zawierają przedmiary robót i specyfikacja techniczna warunków wykonania i 
odbioru robót, projekt stanowiące integralną część SIWZ.  
� Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w 
przedmiarach robót i specyfikacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż w 
nich określone. W takich sytuacjach zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który 
sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o 



odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników” lub przyjęciu oferty. 
2.2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość 
wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny oferty na 
podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej.  
2.3. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy 
wykonawcy, w terminie określonym w umowie.  
W okresie trwania umowy cena oferty jest stała. Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny 
ofertowej.  
 
3. Oferty wariantowe i częściowe  
3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dwie części 
zamówienia opisane w punkcie 2.  
3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
3.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.  
 
4. Termin i miejsce wykonania zamówienia  
4.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane w terminie: do 16.08.2010r.  
4.2. Miejscem wykonania zamówienia jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika przy ul. 
Burzenińskiej 4/6 w Złoczewie.  
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty, jakie powinni złożyć 
wykonawcy, w celu ich potwierdzenia.  
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (należy 
w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, zgodne z Załącznikiem nr 2 SIWZ), tj:  
5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ustawy Pzp:  
� dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:  
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert.  
b)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  
c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  
5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  
� dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:  
a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwóch robót budowlanych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej dwóch robót budowlanych w tym okresie; 
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania – Załącznik nr 3 SIWZ. – w przypadku składania oferty 
na jedną lub więcej części osobno dla części I i II.  
Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia należy rozumieć zamówienia o podobnej skali przedsięwzięcia, charakterze i stopniu 
złożoności. Osoba poprzedniego inwestora nie ma wpływu na podobieństwo zamówienia.  
b) dokumenty potwierdzające, że zamówienia przedstawione w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały 
wykonane należycie (listy referencyjne, protokoły odbiorów końcowych lub inne dokumenty stwierdzające 
należyte wykonanie robót budowlanych). 



c) wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych – Załącznik nr 6 SIWZ – dla części I.  
d) wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania niniejszego 
zamówienia, tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Załącznik nr 6 SIWZ – dla części II  
e) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odpowiednio w 
specjalności instalacje elektryczne (część I) lub w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (część II) osoby, 
która będzie kierować wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz dokument 
potwierdzający jej przynależność do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.  
f) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej w pkt. 5.2. lit. c lub lit.d wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 
dysponował.  
5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 
Uwaga: Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero-jedynkowym, tj. „spełnia-
niespełnia”); niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu, 
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.  
 
6. Przyszłe zobowiązania wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia: Wykonawca rozszerzy 
uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na wykonane roboty.  
 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami i przekazywania dokumentów  
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni 
przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.  
7.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej www.zojo.katowice.pl, na której Zamawiający 
udostępnia treść SIWZ  
7.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację, Zamawiający oraz Wykonawcy mają 
obowiązek przekazywać na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną (adres Zamawiającego na str. 1 
SIWZ) z dopiskiem „Referat ds. zamówień publicznych”.  
7.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić 
fakt otrzymania faksu bądź wiadomości elektronicznej.  
7.5. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający 
zamieszcza dodatkowo na swojej stronie internetowej.  
 
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w sprawie zamówienia jest Pani Janina 
Kapica tel 043 820-22-30 
 
9. Wadium  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
10. Termin związania ofertą  
10.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
10.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą Wykonawcy, 
którzy nie zgodzą się na przedłużenie terminu związania ofertą przestaną być uczestnikami 
postępowania.  
 



11. Opis sposobu przygotowania ofert  
11.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane 
przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). 
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
Osoby Uprawnione.  
11.2. Dokumenty obce, nie wystawiane przez wykonawcę, powinny być złożone w formie kopii 
kserograficznej, podpisanej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem  
11.3. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wszystkie warunki formalne, określone w SIWZ, 
winien spełniać każdy z członków konsorcjum, dlatego oferta konsorcjum musi zawierać dokumenty 
potwierdzające ich spełnienie przez każdego z członków konsorcjum. Dodatkowo, do oferty powinno 
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w 
trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).  
11.4. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który 
zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką 
część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy 
wypełnić odpowiednio Załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie zamierza 
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne 
podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), 
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
11.5. Oprócz oświadczeń i dokumentów, jakie obowiązani są złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyszczególnionych w pkt. 5 SIWZ oferta musi zawierać:  
a) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SIWZ, będący 
stanowczym oświadczeniem woli wykonawcy.  
b) Kosztorys ofertowy wykonany w formie uproszczonej zawierający ponadto zbiorcze zestawienie 
materiałów i zestawienie przyjętych składników kalkulacyjnych.  
Do wyceny planowanych robót Zamawiający przekazuje wykonawcom przedmiar robót, który służy 
uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiarowych, ale nie narzuca jednostkowych nakładów rzeczowych – 
Załącznik nr 4 SIWZ.  
c) Podpisany wzór umowy – Załącznik nr 5 SIWZ.  
Uwaga! Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedną część zamówienia winni złożyć formularz 
oferty, komplety dokumentów, na każdą część oddzielnie  
11.6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 7 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 71, poz. 645).  
11.7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.  
11.8. W przypadku, gdy wykonawca uzna, iż pewne informacje w składanej ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i sformułuje takie 
zastrzeżenie, które winno zostać złożone nie później niż w terminie składania ofert – informacje te nie 
podlegają ujawnieniu, jako elementy oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacjami takimi 
mogą być nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  
 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca obowiązany jest umieścić w osobnym 
opakowaniu w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. 
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne oraz ich 
ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 
 
 
11.9. Oferty powinny być tak opakowane, aby nie można było zapoznać się z ich treścią przed terminem 
otwarcia np. w jednej, zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie.  



Opakowanie powinno być opatrzone:  
� nazwą i adresem Zamawiającego 
� nazwą i znakiem zamówienia,  
� nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia 
jej Zamawiającemu po terminie,  
� ostrzeżeniem, by nie otwierać opakowania przed określoną datą i godziną będącą terminem otwarcia 
ofert.  
11.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania 
formy pisemnej.  
11.11. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem ofert. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
ponoszą wykonawcy, niezależnie od wyniku postępowania (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której 
mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp).  
 
12. Miejsce, termin składania i otwarcie ofert  
12.1. Termin składania ofert upływa z dniem 17.06 2010 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie 
zostaną zwrócone bez otwierania.  
12.2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii pok. nr 2.  
12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2010 r ., o godz. 10.30 w 
.Szkole Podstawowej im.M Kopernika  w Złoczewie ul.Burzenińska 4/6 pokój Nr.1  
12.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
wykonawcom na ich wniosek.  
 
13. Opis kryteriów i oceny ofert  
13.1. Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:  
a) Cena oferty  
Ocena porównawcza. Waga kryterium ceny = 100%  
Liczbę punktów P1 wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:  
Cn (najniższa cena)  
P1= ---------------------------------- x 100 x 100%  
Cob (cena oferty badanej)  
 
14. Opis sposobu obliczenia ceny  
14.1. Cenę oferty wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych, 
sporządzonej na podstawie przekazanego im przedmiaru robót metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie z 
zasadami „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”, wydanie SKB z 2005 r., jako sumy 
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen podstawowych, z 
uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), według formuły zapisanej w punkcie 3.1.1. „Polskich 
standardów kosztorysowania robót budowlanych”:  
 
CK = ΣL · Cj + Pv gdzie  
Ck – cena kosztorysowa obiektów lub robót budowlanych  
L – ilość jednostek przedmiarowych robót dla  
przyjętego poziomu agregacji  
Cj – ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek  
przedmiarowych robót dla przyjętego poziomu agregacji  
Pv – podatek od towarów i usług (VAT)  
14.2. Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą uproszczoną z 
wyszczególnieniem: opisu robót, ilości przedmiarowej i jednostki miary robót, ceny jednostkowe robót oraz 
wartości roboty.  
14.3. Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest dostarczony wykonawcom przedmiar robót wraz 
z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  
14.4. Wykonawca ma prawo do samodzielnego decydowania o przyjęciu określonych podstaw do 
ustalenia nakładów rzeczowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych robót.  
14.5. Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej dla wyliczenia cen jednostkowych robót ustalane są przez 



wykonawcę, na podstawie kalkulacji własnych i/lub danych rynkowych.  
14.6. Cenę jednostkową dla określonej roboty wykonawca może obliczyć według formuły:  
 
Cj = Rj + Mnj + Sj + Kpj + Zj gdzie:  
Ck – cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej  
Rj – cena kosztorysowa robocizny na jednostkę przedmiarową robót  
Mnj – cena kosztorysowa materiałów na jednostkę przedmiarową robót łącznie z kosztami zakupu  
Sj – cena kosztorysowa pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót  
Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót  
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót  
14.7. Poziom agregacji robót ustala się na poziomie robót prostych, zgodnie z punktem 2.15. podpunkt 1 
„Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych„.  
14.8. Informacje dodatkowe do obliczenia ceny oferty:  
a) Warunki udostępnienia na placu budowy wody, energii elektrycznej, ciepła, łączności telefonicznej i 
sposób zapłaty za korzystanie z tych mediów:  
(1) Zamawiający udostępni wykonawcy na placu budowy możliwości korzystania z:  
a). wody – z punktu poboru z budynku szkoły,  
b). energii elektrycznej – do 3 kW, z sieci o napięciu 220 V z punktu – tablica rozdzielcza w budynku 
szkoły,  
(2) Rozliczenie kosztów za zużyte ww. media następować będzie wg następujących zasad:  
a) za wodę – na koszt zamawiającego (nie ujmować w kosztorysie ofertowym)  
b) za energię elektryczną – na koszt zamawiającego (nie ujmować w kosztach ogólnych)  
b) Obiekty które będą udostępnione wykonawcy jako zaplecze budowy,  
(1) Zamawiający udostępni wykonawcy nieodpłatnie następujące pomieszczenia położone w budynku 
szkoły:  
a) pomieszczenie zamykane – na cele składowanie narzędzi,  
b) pomieszczenie – na cele spożywania posiłków,  
c) sanitariat – na cele zabezpieczenia warunków higienicznych,  
c) Szczególne warunki prowadzenia robót:  
(1) Roboty będą prowadzone w czynnym budynku, podczas trwania roku szkolnego. 
14.9. Ceny winny obejmować następujące składniki kosztowe, które należy ująć podczas kalkulacji cen 
jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiaru robót:  
a) Koszty bezpośrednie, w tym:  
(1) Koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 
bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  
(2) Koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska 
robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,  
(3) Koszty użycia wszelkiego sprzętu budowlanego i środków transportu, nie-zbędnych do wykonania 
danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót.  
b) Koszty ogólne budowy, w tym:  
(1) Koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników niezaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,  
(2) Wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę,  
(3) Koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 
środki nietrwałe,  
(4) Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania nie-zbędnych zabezpieczeń 
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót (oznakowanie, ogrodzenie), koszty odzieży i obuwia 
ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,  
(5) Koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  
(6) Koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,  
(7) Koszty podróży służbowych personelu budowy,  
(8) Koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe 



żądanie zamawiającego,  
(9) Koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,  
(10) Koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  
(11) Opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  
(12) Wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi.  
c) Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę:  
(1) Ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,  
(2) Wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, warunków umowy oraz przepisów 
dotyczących wykonywania robót budowlanych.  
14.10. Wykonawca opisów poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie powinien traktować jako 
ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze robót tego nie 
podano, wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:  
� Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
� Obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,  
� Projektu (wzoru) umowy.  
14.11. Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 
wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w szczególności w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.  
14.12. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót 
tymczasowych, związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. wykonywania, montażu i 
demontażu deskowań, pielęgnowania betonu i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na 
stanowiskach roboczych), to koszty tych czynności i robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w 
cenie określonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach 
ogólnych budowy.  
14.13. Wykonawca, bez uprzedniej zgody zamawiającego, nie może dodawać dodatkowych pozycji do 
przedmiaru robót, zmieniać kolejności pozycji lub ich opisu. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono 
pewnych robót uwidocznionych w przekazanej wykonawcy dokumentacji projektowej, to wycena kosztów 
tych robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego i w miejscu przez 
niego wskazanym.  
14.14. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać ilości robót określonych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót.  
14.15. Pozycje przedmiaru robót, które nie zostaną wycenione w kosztorysie ofertowym, nie będą 
odrębnie opłacone przez zamawiającego po ich wykonaniu. Ustala się, że stawki i ceny dla tych pozycji są 
pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robót.  
14.16. Jeśli w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i odpowiednio 
oznaczone (np. przez wykropkowanie), wykonawca winien w kosztorysie ofertowym samodzielnie wpisać 
brakujące dane np.  nazwę oferowanego przez siebie materiału czy urządzenia.  
Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z 
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.  
14.17. W kosztorysie należy wpisać stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robót.  
 
15. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i 
miejscu zawarcia umowy.  
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty.  
 
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 



17. Informacje dotyczące umowy  
17.1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa wg wzoru umowy – załącznik nr 5. Termin zawarcia umowy zostanie 
określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia 
przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.  
17.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:  
a) zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia (umowy):  
� w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie tych zamówień 
spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia (umowy),  
� w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy,  
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie):  
� w przypadku zmiany stawki podatku VAT,  
� w przypadku zmiany zakresu zamówienia, nie powodującego rozszerzenia określenia przedmiotu 
zamówienia zawartego w SIWZ – zmiana obmiarów poszczególnych robót,  
c) zmiany zakresu wykonywanych robót:  
� w przypadku konieczności wykonania tzw. robót zamiennych,  
� w przypadku zmiany obmiarów poszczególnych robót,  
d) zmiany danych osobowych lub adresowych zamawiającego lub wykonawcy.  
 
18. Informacja na temat aukcji elektronicznej  
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania 
przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa – 
wykonawca może złożyć protest. Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym 
wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.  
 
20. Załączniki  
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:  
1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
2. Załącznik Nr 1 – formularz oferty.  
3. Załącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych oraz nie podleganiu wykluczeniu z 
postępowania.  
4. Załącznik Nr 3 – wykaz porównywalnych robót.  
5. Załącznik Nr 4 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys zerowy.  
6. Załącznik Nr 5 – wzór umowy.  
7. Załącznik Nr 6 – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1  

Nr sprawy PT/………../2010  
…………………………………………………….  
logo firmy  

FORMULARZ OFERTY dla części …..  
Nazwa wykonawcy………................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
adres:..............................................................................................................................  
NIP :.......................... telefon, fax., e-mail: ..............................................................  
Bank-nr konta .................................................................................................................  
Niniejszym zgłaszam moją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na:  
…………..……………………...…………………………………………………………………...…………………  
……………………………………………………………………….………………………………………………...  
1. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie):  
• Netto …………………………………zł (……………………………………………………..……  
 
……………………………………………………………………………………………………)  
(w tym …….. % podatku VAT)  
• Brutto ………………………………zł  
 
2. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………………….....  
3. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.  
4. Niniejszym oświadczam, że:  
• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń;  

• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;  

• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;  

• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert podanego w SIWZ;  
 
5. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy 
(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):  
- ……………………………………………………………………………………………..  
- ……………………………………………………………………………………………..  
.......................... dnia ................... ......................................................  
Miejscowość Podpis wykonawcy / osoby uprawnionej do  
występowania w imieniu wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2 
.................................................................  
Nazwa wykonawcy  

O Ś W I A D C Z E N I E  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP  
ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPWOWANIA  
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„…………………………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................”  
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że:  
1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.  
 
2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy lub będę/będziemy 
dysponował/ć potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.  
 
3. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
 
4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z brzmieniem 
art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.  
 
........................................................  
Podpis wykonawcy/osoby uprawnionej  
do występowania w imieniu wykonawcy  

…...................................... , dnia ........................................  
Miejscowość Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 3 

 
Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  
o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia dla części …. 
 
Lp. Nazwa zamawiającego Adres 

zamawiającego 
Opis 

zamówienia 
Termin 
realizacji 

Wartość 
zamówienia 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
Do niniejszego wykazu, dołączam/y ………. szt. referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że 
wskazane i opisane wyżej roboty budowlane zostały wykonane należycie.  
.......................... dnia ................... ......................................................  
Miejscowość Podpis wykonawcy / osoby uprawnionej do  
występowania w imieniu wykonawcy 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – remont 
instalacji elektrycznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosztorys zerowy - remont instalacji elektrycznej 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - malowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 

Inwestor : 
Szkoła Podstawowa im M. Kopernika 

ul. Burzenińska 4/6 Złoczew 
 
 
 
 
 
 

Temat: 
Malowanie holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem 

 
 
 
 

Adres: 
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 
ul. Burzenińska 4/6 98-270 Złoczew 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

maj 2010r 
 



SPIS ZAWARTOŚCI 
 
 
ST – 01. wymagania ogólne 
ST – 02 roboty malarskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania malowania holu głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole 
Podstawowej w Złoczewie ul. Burzenińska. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
Specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres: 
• organizacja robot 
• wymagania ogólne dotyczące przeprowadzenia robot 
2.Materiały 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robot, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robot, były zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. SST przewidują możliwość 
zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot 
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody inspektora nadzoru. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak i 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt winien uzyskać akceptacje inspektora 
nadzoru. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robot, za ich zgodność z wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robot. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wykonaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji 



lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach formułowanych w 
dokumentach umowy i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie 
roboty powinny być wykonane zgodnie z szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych 
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano-montażowych, normach, 
aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
W celu określenia jakości wykonanych robot należy po zakończeniu robot dokonać komisyjnych 
odbiorów. 
5.2 Przygotowanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże komplet specyfikacji technicznych. Do obowiązków Wykonawcy należą opracowanie i 
przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
/PZJ/,w których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwość techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie zgodnie z specyfikacjami technicznymi. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robot, w tym terminie i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz inne środki niezbędne do ochrony 
robot, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączone w cenę umowną. 
5.3 Roboty rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych /Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz.401.0/, a w szczególności: 
• Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
• Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy odgrodzić 

i oznakować tablicami ostrzegawczymi 
• Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać spadania lub zawalenia się innego 
• Szczególną ostrożność należy zachować przy rozbiórce elementów stycznych z budynkiem 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości /PZJ/ - wymagania w pkt. 5.2 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji technicznej, inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
umową. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz w 



szczególnych przypadkach wypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 
wyroby i materiały, które są do dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /Dz. U. Nr 
89, poz. 414 z poź. Zm./. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Wymagania ogólne 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 
przed ich zakryciem. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady 
Po zakończeniu każdego rodzaju robot inspektor nadzoru dokona odbioru w celu określenia 
jakości wykonanych robót. Z każdego odbioru powinien być sporządzony odpowiedni protokół 
zakończony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu 
odbioru. 
8.2. Odbiór końcowy / ostateczny/ 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający /komisja/ powinna stwierdzić zgodność 
wykonanych robot z dokumentacją kosztorysową, warunkami technicznymi wykonywania i 
odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w 
dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz z umową. W protokołach 
odbioru końcowego powinny być odnotowane odkryte wady i usterki, a także powinien być 
podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być podana ocena jakości i prawidłowości 
wykonywania robot. 
Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być dokonane komisyjnie. Protokół końcowy 
powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z 
uzasadnieniem. 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów / deklaracja zgodności lub 
certyfikaty zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa itp./ 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 
- protokół z odbiorów częściowych 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin do odbioru ostatecznego robót. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 



8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie rękojmi i 
gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy /ostateczny/ robot”.` 
8.5. Ocena wyników badań po odbiorze 
Jeżeli badania danych elementów lub robot budowlanych dadzą wynik pozytywny należy uznać 
je za prawidłowo wykonane. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny należy 
całość lub część robot uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W razie uznania całości lub 
części robot za niezgodne z wymaganiami , inspektor nadzoru robot dokonujący odbiorów 
częściowych lub komisja przeprowadzająca odbiór, ustalą czy należy całkowicie lub częściowo 
odrzucić zakwestionowane roboty i nakazać ponowne prawidłowe ich wykonanie, czy należy 
dokonać poprawek i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, i określonych dla 
tej roboty w specyfikacjach technicznych. 
Cena wykonania robot obejmuje: 
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy 
- koszty wykonania robot objętych zakresem zamówienia 
- koszty materiałów budowlanych 
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac 
- koszty transportu materiałów budowlanych 
- koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 
10. Przepisy związane 
10.1.Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane /jednolity tekst 
Dz.U.z 2003 r. Nr 207,poz.2016 z późn. zm./. 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U .Nr 19,poz.poz.177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.– o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.Nr 92,poz.881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r .– o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz.U z 2002 r. Nr 147,poz.1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.– o dozorze technicznym 
(Dz.U.Nr 122,poz.1321 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.poz.627 z poźn.zm.). 
10.2.Rozporządzenia: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.– w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia 
znakiem CE (Dz.U.Nr 209,poz.1779). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.– w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 



europejskich aprobat technicznych ,zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.Nr 209,poz.1780). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r .– w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,poz. 
1650). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r .– w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych (D z .U .N r 47 , 
poz.401). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.– w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz.1126). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r .– w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.Nr 202,poz.2072). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.– w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198,poz.2014). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.27.08.2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia 
/Dz.U.Nr 198,poz.2042 ). 
10.3.Inne dokumenty i instrukcje. 
• PN -B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
• Ogol na specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne ” /wyd.„PROMOCJA ” Sp. z o.o.– 
2005 r./. 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych.(T o m I ,I I , 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 -1990. 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
• Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot sieci instalacji .Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,Warszawa,2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST-02.ROBOTY BUDOWLANE 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania malowania holu 
głównego i części sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Złoczewie przy ul. 
Burzenińskiej 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 
a/Roboty malarskie 
• uzupełnienie tynków 
• dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych z szpachlowaniem 
• dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki 
• dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników 
• dwukrotne malowanie farbą ftalową rur 
• dwukrotne malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych 
2.Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej 
ST-01 
2.1.Materiały do robót malarskich 
• farba emulsyjna 
• gładź szpachlowa gipsowa 
• farba ftalowa 
• szpachlówka ftalowa 
.preparat gruntujący 
3.Sprzęt 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji tech. ST -01 
 Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu: 
• sprzęt do malowania 
4.Transport 
Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech.ST-01 
Przewiduje się do wykorzystania następujący środek transportu: 
• środek transportu do 5 t 
5.Wykonanie robót 
Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech.ST-01 
5.1.Roboty malarskie – wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału malarskiego oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ” tom I, rozdz. 
27.Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne. 
6.Kontrola jakości robót 
Wymagania ogólne podano w specyfikacji tech.ST-01 
6.1.Roboty malarskie 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robot budowlano-montażowych ” tom I,rozdz.27.Malowanie wewnętrzne i 
zewnętrzne.• 
badanie podłoża /sprawdzenie wyglądu powierzchni/ 
• badanie materiałów /sprawdzenie jakości materiałów/ 



• badanie warstw gruntujących /sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni 
tynków, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie 
wyschnięcia, sprawdzenie podkładu antykorozyjnego na elementach stalowych/ 
• badanie powłoki malarskiej /m.in. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie 
zgodności barwy, sprawdzenie połysku oraz dla powłok zewnętrznych sprawdzenie 
odporności na ścieranie, odporności na uderzenie, przyczepności /. 
7.Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej ST -01 
7.1 .Roboty malarskie 
• roboty malarskie wraz z przygotowaniem podłoży oblicza się w m 2 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-01 
8.1.Roboty malarskie 
• odbiór przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiałów malarskich 
• odbiór końcowy powłok malarskich z farb emulsyjnych po 7 dniach od wykonania 
• odbiór końcowy powłok z lakierów i emalii olejnych po 14 dniach 
9.Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności specyfikacji technicznej ST -01. 
10.Przepisy związane 
10.1.Przepisy ogólne: 
• Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.nr 89 z 1994 r. z późniejszymi 
zmianami 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75 z 2002 r.– tekst 
jednolity – poz.690/ 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. 
• Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych 
10.2.Roboty malarskie 
• warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych tom I,rozdz.27. 
Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne. 
• PN -69/B -10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
• PN -69/B -10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC MALARSKICH 
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Załącznik nr 5 

WZÓR 
 
 
 

UMOWA 
o roboty budowlane 
Nr ………./B/2010 

 
zawarta w dniu ................2009 r. w Złoczewie pomiędzy Zamawiającym – Zespołem Ekonomiczno - 
Administracyjnym Szkół z siedzibą w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 4/6, którego reprezentuje:  
• Barbara Tomala – dyrektor ZEASz,  
 
a Wykonawcą: ................................................................................................................................  
miejscowość .......................................... ul. ..................................................... nr ...........................  
zarejestrowanym w .......................................................................................... którego reprezentują:  
♦ .............................................................................  

♦ .............................................................................  
 
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w zamówieniu publicznym, udzielonym w 
trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy ZP/……../2010.  

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane w ………………………  
……………….. w Złoczewie przy ul. ………………………., polegające na …………………………………..  
§ 2  
Rzeczowy zakres robót obejmuje: ......................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie 
z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z :  
a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,  
b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,  
c) kosztorysem ofertowym oraz siwz,  
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w 
szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.  

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ................. 2010 r., zaś termin ich zakończenia na dzień 
..................... 2010 r.  

§ 4 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie ……………………………….  
2. Zamawiający przyjmie na siebie obowiązek zapewnienia dla Wykonawcy:  
2.1. poboru wody i energii elektrycznej (do 3kw z sieci 220V),  
2.2. zamykanych pomieszczeń na składowanie narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania 
zamówienia,  
2.3. warunków bezpieczeństwa i higieny pracy polegające na udostępnieniu pomieszczeń (szatnia, 
spożywanie posiłków) i urządzeń sanitarnych (wc).  
3. Po przyjęciu terenu budowy Wykonawca winien:  
1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia,  
2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,  
3) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 
tymczasowe, 
 



4) uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór 
robót.  
4. Koszty powyższych czynności obciążają Wykonawcę.  
 

§ 5 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową są:  
• .......................................... – inspektor nadzoru budowlanego,  
• .......................................... – specjalista ds. robót instalacji elektrycznych,  
 
2. Wykonawcę reprezentuje: .................................................... .  
3. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia Strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.  
 

§ 6 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.  
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną.  
 

§ 7 
Wykonawca wykona 100 % zakresu robót siłami własnymi.  
albo  
1. Wykonawca wykona .................% zakresu rzeczowego robót przy pomocy podwykonawcy :  
 
.................................................................................................................................................  
w zakresie:  
• ...........................................................................................................................................  
• ...........................................................................................................................................  
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 
umowę lub projekt umowy z podwykonawcą.  
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawcy.  
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie w podwykonawcą takiego okresu gwarancji – 
odpowiedzialność za wady, aby nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego.  
 

§ 8 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest 
wynagrodzenie kosztorysowe. Przyjęta przez strony kalkulacja kosztów w postaci kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy stanowi - wraz z zakresem rzeczowym robót , ofertą Wykonawcy i siwz - integralną część 
niniejszej umowy.  
2. Uzgodnione w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ............................... zł, słownie: zł 
........................................................ oraz podatek VAT w wysokości ............... % wynagrodzenia w kwocie 
.................................. zł, tj. razem z VAT kwotę: ........................... zł.  
 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w całości.  
2. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
robót do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku 
odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.  
3. O terminie odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie lub w inny nie budzący wątpliwości 
sposób.  
4. Jeżeli przy odbiorze zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może:  
− odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad (wady stwierdzone przy odbiorze Wykonawca 



niezwłocznie usunie, nie później jednak niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole 
odbioru), lub jeśli wad usunąć nie można:  
− obniżyć odpowiednio wynagrodzenie jeśli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 
zgodnie z przeznaczeniem,  
− odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru jeśli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 
5. Ujawnienie wady przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokołu 
odbioru.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót uznanych uprzednio za wadliwe.  
7. Zamawiający w razie stwierdzenia wad wydanego mu dzieła budowlanego (podczas jego eksploatacji) 
zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wadzie, wzywając go do jej usunięcia.  
8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie ( najpóźniej do 7 dni ) od zawiadomienia o wadzie przysłać 
kompetentnego przedstawiciela celem komisyjnego oględzin wad i spisania protokołu.  
 
W protokole ustalony zostanie termin usunięcia wad.  

§ 10 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po 
wykonaniu całości robót i ich odebraniu przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca wystawi faktury w ciągu 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru 
przedmiotu umowy.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie 21 dni od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy po uprzednio udokumentowanej zapłacie 
podwykonawcy lub cesji należności..  
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne mu wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy w 
.....................................................................................................................  
5. Strony ustalają, że za datę spełnienia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 11 
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane 
będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości :  
a) 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,  

b) 0,1 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego do ich usunięcia;  

c) 10 % wartości robót netto, od których Wykonawca odstąpił z przyczyn od niego zależnych.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:  
a) 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,  
b) 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru końcowego licząc 
od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,  
c) 10% wartości umowy netto, od których Zamawiający odstąpił z przyczyn od niego zależnych z 
zastrzeżeniem § 14, ust. 1.  
4. Kary, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty takiej kary 
umownej.  
5. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strona która szkodę poniosła może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.  
 

§ 12 
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie do umowy nowych 
postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków opisanych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 17.2.  
2. Zmiana postanowień zawartej umowy, w formie aneksu, wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany.  



 
§ 13 

1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli 
wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, 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 powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanych robót. Postanowienia o karze 
umownej nie mają w tym wypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  
2. Postanowienia § 11, ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
3. Strona, z winy której od umowy odstąpiono poniesie koszty: inwentaryzacji robót w toku, robót 
zabezpieczających, materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie będą mogły być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową.  
4. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 

§ 14 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy 
wynosi ..................... licząc od daty odbioru końcowego robót.  
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji 
udzielonych przez dostawców wyrobów stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili 
podpisania protokołu końcowego odbioru zamówionego dzieła budowlanego.  
 

§ 15 
W razie powstania sporu, związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony mogą zwrócić się do sądu 
powszechnego, właściwego siedzibie Zamawiającego.  

§ 16 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa 
budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.  

§ 17 
Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posiada NIP …………………..  
Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT od towarów i usług i posiada NIP .......................  

§ 18 
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności przysługujących z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 19 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
......................................................... ......................................................  
Wykonawca Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 
 

…………………..…………..……  
pieczęć wykonawcy  

WYKAZ OSÓB dla części ……  
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia.  
Oświadczam/y, że:  

2. dysponuję/emy następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
niniejszego zamówienia:  

 
Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Posiadane 
kwalifikacje (opis 
uprawnień, itp.) 

Rodzaj i nr 
uprawnień 

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
lub  
 

5. będę/będziemy dysponował/ć następującymi osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu niniejszego zamówienia:  

 
Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Posiadane 
kwalifikacje 

Rodzaj i nr uprawnień 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
Do niniejszego wykazu dołączam/y zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia*  
Do oferty należy dołączyć kopie w/w uprawnień.  
............................................... ……………………………………………  
Miejscowość i data Popis Wykonawcy  
*dotyczy wyłącznie przypadku, gdy w powyższym wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował 


