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Znak: Or. 341-4/08 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W 
POSTĘPOWANIU O ZAMÓW IENIE PUBLICZNE PROW ADZONYM 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O USTALONEJ 
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE PRZEKRACZA 
WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTO ŚCI 5 278 000 EURO 
 
na:  
 
Termomodernizację budynków uŜyteczności publicznej gminy 
Wi ślica, obejmującą swoim zakresem następujące zadania: 
 

1. Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy na 
ul. Kili ńskiego – ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego na 
budynku, wymiana stolarki okiennej. 

2. Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich - 
wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z 
dociepleniem, wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, 
przebudowa schodów zewnętrznych. 

3. Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej - wymiana 
stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem.  

 
Podstawa: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. nr 223 poz. 1655) 

 
 
 

Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 169 stron. Wszystkie załączniki do niniejszej 
SIWZ stanowią jej integralną część. 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o ,,ustawie”, 
naleŜy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. 
Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655). 
 
Opracował: 
Przewodniczący Komis ji Przetargowej 
mgr Jacek Balicki 

Zatwierdził  
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Zamawiający: 
Gmina  Wiślica 
ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
NIP 655-184-01-01 
REGON 291010843 
www.ug.wislica.pl   
e-mail: urzad@ug.wislica.pl  

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 
KOD CPV OPIS ROBÓT 

45261410-1 
45261214-7 

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM  

45421125-6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

45321000-3 
45324000-4 

WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM 

45262300-4 PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

45261213-0 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 

45321000-3 OCIEPLENIE STROPU 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 

 

I.  Ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego na budynku, wymiana 
stolarki okiennej - Budynek Samorządowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wiślicy na ul. Kili ńskiego. 

 
II.  Wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z 

dociepleniem, wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, 
przebudowa schodów zewnętrznych - Budynek Urzędu Gminy w 
Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich. 

 
III.  Wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z 

dociepleniem - Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczna, specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ksiąŜki przedmiarów. 
 

2. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJ ĄCE 

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 6 ustawy dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień 
uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego 
polegających na: 

a) Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotne j w Wiślicy na ul. 
Kili ńskiego –roboty dociepleniowe ścian piwnic, wykonanie elewacji budynku 
wraz z dociepleniem. 

b) Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej - wykonanie elewacji 
budynku wraz z dociepleniem, przebudowa schodów zewnętrznych.  

Zakres planowanych robót do wykonania (robót uzupełniających) stanowi załącznik Nr12. 
 
3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I OFERTY WARIANTOWE 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

Rozpoczęcie robót – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 

Zakończenie i odbiór całości robót w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 
warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania 
określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy, 
którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Postępowanie o udzielenie zamówienia 
prowadzi się w języku polskim. W przypadku złoŜenia przez wykonawcę dokumentów 
sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złoŜenia tłumaczenia na język 
polski poświadczonego przez wykonawcę. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
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- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
- złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 
- spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją 

wymagania, 
- spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych 

ustaw.  
 
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:  

a) złoŜenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy – załącznik nr 2, 

b) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych potwierdzonych: 

 
- złoŜeniem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, 
wyŜej wymieniony dokument musi być złoŜony przez kaŜdego wykonawcę, 
- złoŜeniem aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców 
występujących wspólnie, wyŜe j wymienione dokumenty muszą być złoŜone przez 
kaŜdego wykonawcę,, 

c) posiadanie niezbędne j wiedzy i doświadczenia potwierdzonego:  
- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem wykonanych w okresie ostatnich 
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania/zamawiającego oraz dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty te zostały 
wykonane naleŜycie -załącznik nr 4. Wymagane jest wykazanie wykonania 
minimum, co najmniej czterech robót budowlanych toŜsamych z przedmiotem 
zamówienia, których o wartości brutto nie mniejszej niŜ 200 000 zł (w ramach 
oddzielnej umowy). Zamawiający Ŝąda załączenia do oferty dokumentów 
potwierdzających, Ŝe wykazane robota została wykonana naleŜycie. Roboty toŜsame 
z przedmiotem zamówienia to roboty budowlane polegające na budowie, 
remoncie lub przebudowie budynków. Dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie naleŜyte wykazane j roboty są: referencje. 
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W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 

d) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia potwierdzone:  
- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem osób i podmiotów, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 5. 
Wymagane jest wykazanie:  
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. 
 
Do wykazu naleŜy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie 
uprawnień budowlanych oraz waŜne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o 
wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.  
 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.  

e) znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniające j wykonanie zamówienia potwierdzone: 

 
- sprawozdaniem finansowym, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 
zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią o badanym sprawozdaniu 
albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego, złoŜą informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i 
naleŜności ogółem na załączniku nr 3, - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie 3 lata 
obrotowe tj. 2005, 2006, 2007, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za 
ten okres. 
Wymagane jest wykazanie obrotu łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres 
prowadzenia działalności, jeŜeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niŜ cena 
ofertowa brutto.  
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe 
dokumenty muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 
 
- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie 
mniejszej niŜ 100% oferowanej ceny brutto lub zdolność kredytową wykonawcy w 
wysokości nie mniejszej niŜ 100% oferowanej ceny brutto, wystawiona nie wcześniej 
niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe 
dokumenty muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 
 
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości nie mniejszej niŜ cena ofertowa brutto. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe 
dokumenty muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot. 
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W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o 
udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie. 

 
 
4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złoŜone przez wykonawcę w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  
 
5. Informacja o podwykonawstwie  
 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a takŜe podania nazw (firm) 
proponowanych podwykonawców – załącznik nr 6.  
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

innych dokumentów wymaganych przez zamawiającego 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych 
dokumentów wymaganych przez zamawiającego:  

Lp.  Nazwa dokumentu  

1.  Oferta (sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego) – 
załącznik nr 1  do SIWZ 

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej  

3.  

Aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub aktualnego 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

4.  

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
aktualne zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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5.  Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(sporządzone według wzoru druku stanowiącego – załącznik nr 2  do SIWZ) . 

6.  Sprawozdania finansowe lub informacja o sytuacji finansowej – załącznik nr 3 do 
SIWZ 

7.  

Wykaz potwierdzający posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia tj. WYKAZ ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ODPOWIADAJ ĄCYCH 
SWOIM RODZAJEM I WARTO ŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM 
STANOWI ĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  (sporządzony według wzoru 
druku stanowiącego– załącznik nr 4  do SIWZ).  

8.  Dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazana w załączniku nr 4 do SIWZ robota 
budowlana została wykonana naleŜycie.  

9.  
Wykaz potwierdzający dysponowanie przez wykonawcę osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia (sporządzony według wzoru druku stanowiącego – załącznik 
nr 5  do SIWZ.  

10.  

Dokumenty potwierdzające posiadanie, przez osoby wykazane w załączniku nr 5 do 
SIWZ, uprawnień budowlanych oraz waŜne na dzień składania ofert kopie 
zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.  

11.  Wykaz podwykonawców (sporządzony według wzoru druku stanowiącego– załącznik 
nr 6  do SIWZ.  

12.  Zestawienie kosztorysów ofertowych (sporządzone według wzoru druku stanowiącego– 
załącznik nr 7  do SIWZ)  

13.  Kosztorysy ofertowe (sporządzone według wzorów druków stanowiących załączniki 
nr: 9a, 9b, 9c do SIWZ)  

14.  Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia  

15.  Dowód wniesienia wadium. 

16.  
Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy. 

17.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia Wykonawcy 

 

 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI  

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, 

faksem lub drogą elektroniczną.  
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2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Informacje drogą faksową naleŜy przesłać na numer 379-21-28 

4. Informacje drogą elektroniczną naleŜy przesłać na adres przetargi@ug.wislica.pl. 

 

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 

WYKONAWCAMI 

W sprawach proceduralnych: 

Marek Gaweł tel. (041)  379-21-06 w.24 

 

W sprawach merytorycznych: 

    Andrzej Siemieniec tel. (041) 379-21-06 w.33 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 

 

 9. WADIUM 

1.Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odrzucenia oferty, do wniesienia wadium 

w wysokości: 4 000,00 zł, ( słownie: cztery tysiące złotych) 

1. Wadium naleŜy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert w formie 

określonej w art. 45.6 „ ustawy”. 

2. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się 

termin uznania na rachunku zamawiającego. 

3. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne 

Ŝądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 

przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŜeń. 

4. W wypadku składania wadium pienięŜnego naleŜy je wpłacić na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzie lczy w Busku Zdroju/Oddział w Wiślicy 

48848000042002006002840001, wadium w pozostałych formach naleŜy złoŜyć w Kasie 

Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 2 (parter). 

5. Potwierdzenie wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty. 

6. Do pozostałych spraw związanych z wadium stosuje się stosowne przepisy „ustawy”.  
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10. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta: 
- ofertę naleŜy złoŜyć pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej,  
- ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” z załączonymi wymaganymi 
dokumentami i oświadczeniami,  
- ofertę naleŜy sporządzić zgodnie z treścią siwz oraz treścią zawartą w formularzach 
stanowiących załączniki do siwz, 
- wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być 
zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
2. Forma dokumentów:  

-wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. 
Dokumenty złoŜone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
- Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

 
3. Podpisy:  

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą:  
- podpisać druk “OFERTA”,  
- podpisać załączniki,  
- podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.  

 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  
 
Pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej 
kopii. 

  
4. Forma oferty  

- Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem niewaŜności.  
- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
- KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę.  
- PoŜądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób 
uniemoŜliwiający wysunięcie kartek.  
- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niŜ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE 
STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 
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4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną 
z ofertą w sposób trwały.  
 
W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŜ wymagane przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) poŜądane jest, aby 
stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie 
nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.  

5. Zmiany, wycofanie oferty 
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania 
ofert. Zmiany naleŜy złoŜyć według takich samych zasad jak składana oferta z 
dopiskiem: “ZMIANA”.  
Wykonawca moŜe wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

6. Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ  
Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści 
SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: 
Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, sekretariat, 28-160 Wiślica, nr faksu 41 
3792128 e-mail: przetargi@ug.wislica.pl  
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, Ŝe zapytanie 
dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ na 6 dni przed 
terminem składania ofert.  
Zamawiający przekaŜe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w kaŜdym czasie. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaŜe 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w zabezpieczonej kopercie, opatrzoną napisem jak w rozdziale 

12 punkcie 3 SIWZ, w sekretariacie, pokój nr 9, do dnia: 14 sierpnia 2008 r., godzina 

08.00 

2. Wszystkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom po upływie 

terminu do wniesienia protestu. 

3. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:  

„Nazwa i adres wykonawcy 
 
Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica  
Oferta na: 
„ Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej 
gminy Wiślica” .  
“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.” 
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4. W przypadku braku w/w oznaczeń zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty 

przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 

pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

5. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13 I piętro, o 

godzinie 08.10 w dniu  14 sierpnia 2008 r. 

6.  Informacje o trybie otwarcia ofert  

- Otwarcie ofert jest jawne.  
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
- Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŜe informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie.  
- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 
wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji 
otwarcia ofert. 
 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę za wykonanie przedmiotu naleŜy podać brutto z wyszczególnieniem ceny netto oraz 

podatku VAT i podać kwotę w PLN na podstawie Zestawienia kosztorysów ofertowych i 

dołączonych do niego kosztorysów ofertowych, w rozbiciu na następujące pozycje/zadania: 

ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH 
 

 

Lp. POZYCJE Cena netto Podatek Vat Cena brutto 

1. Budynek Samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wiś licy na ul. Kili ńskiego –
ocieplenie stropu, wymiana 
pokrycia dachowego na 
budynku, wymiana stolarki 
okiennej. 

   

2. Budynek Urzędu Gminy w 
Wiś licy na ul. Batalionów 
Chłopskich - wymiana stolarki 
okiennej, wymiana pokrycia 
dachowego wraz z 
dociepleniem, wykonanie 
elewacji budynku wraz z 
dociepleniem, przebudowa 
schodów zewnę trznych. 

   

3. Budynek Urzędu Gminy w    
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Wiś licy na ul. Okopowej - 
wymiana stolarki okiennej, 
wymiana pokrycia dachowego 
wraz z dociepleniem. 

4 RAZEM    

 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. W cenie oferty naleŜy ująć wszystkie roboty budowlane i usługi 

niezbędne do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wynikające z, 

opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót oraz przedmiaru robót. W cenie oferty naleŜy uwzględnić ponadto: 

− urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla 
potrzeb budowy wraz z ponoszeniem kosztów ich uŜywania, 

− ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,  
− przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, 

chodników, ogrodzeń, oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
− odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich 

uszkodzenia), 
− zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie 

trwania robót, 
− wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem 

energetycznym, 
− ubezpieczenie robót,  
− pokrycia kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu 

robót, 
− rozwiązań  ujętych w Specyfikacji Technicznej, a nie ujętych w kosztorysie 

stanowiącym załącznik do oferty, 
− oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, 
− wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i 

pomiarów na kaŜde polecenie inspektora nadzoru w celu stwierdzenia 
prawidłowości wykonanych robót, 

− dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do uŜytku, 

− koszty demontaŜu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez uprawniony 
podmiot i jego utylizację, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska 
i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 

3. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w ksiąŜce 
przedmiarów robót, które po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będą załączniki do 
oferty w/g następujących zasad: 

a) Dla kaŜdej pozycji z ksiąŜki przedmiarów dla danego zadania naleŜy sporządzić 
cząstkowy kosztorys ofertowy. 

b) Cząstkowe kosztorysy ofertowe naleŜy spiąć w jedną „ksiąŜkę” i opatrzyć w stronę 
tytułową wg następującego wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 
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c) Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową. 
d) Cena jednostkowa kaŜdej pozycji kosztorysów ofertowych musi obejmować koszty 

bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego, oraz 
koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. 

e) Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub 
danych rynkowych w odniesieniu do określonych jednostek przedmiarowych i zakresu 
robót opisanego w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. 

f)  Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach występujących w kosztorysach ofertowych. 

g) Brak wypełnienia i określenia ceny jednostkowej w pozycji w kosztorysie ofertowym 
spowoduje odrzucenie Oferty. 

h) Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości ceny jednostkowej 
spowoduje odrzucenie oferty. 

i)  Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez 
Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysów ofertowych spowoduje 
odrzucenie oferty. 

j)  Ostateczną cenę oferty stanowi ogółem wartość robót brutto wynikająca z zestawienia 
kosztorysów ofertowych stanowiącego załącznik do oferty. 

k) Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 
Podane ceny jednostkowe po zastosowaniu upustu nie mogą być niŜsze niŜ koszty 
własne lub koszty wytworzenia. 

l)  Ceny jednostkowe podane w kosztorysach ofertowych będą stałe i będą obowiązywać 
w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. 

m) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia moŜe zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w 
określonym terminie dotyczących wybranych pozycji kosztorysu lub dostarczenie 
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową. 

n) Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.  

 

W przypadku konieczności wyjaśnień, dotyczących stawki podatku VAT określonej 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie, co najmnie j na 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. 

Zamawiający określił stawkę podatku VAT 22% . 

Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w dokumentacji technicznej 

lub specyfikacjach wykonania i odbioru, a nie uwzględnione w przedmiarach robót. 

  
14. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: 

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %. 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według 

następującego wzoru: 
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                cena oferowana minimalna brutto 

Cena =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100% 

                   cena badanej oferty brutto  

 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH 

MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY 

ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Zamawiający ustalił wysokość wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny ofertowej brutto zamówienia. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

jest do wniesienia w całości  zabezpieczenia przed podpisaniem umowy.  

3. FORMY i MIEJSCE ZŁO śENIA ZABEZPIECZENIA  

 

Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; Bank Spółdzielczy w Busku 
Zdroju o/Wiślica Nr 488480 0004 2002 0060 0284 0001 oraz w : 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 

-  gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

złoŜonych w kasie Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one 
wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówieni oraz okres rękojmi. 
 

 
4. ZWROT ZABEZPIECZENIA 

Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy został określony w wzorze umowy 

(załącznik nr 8) . 
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17. WZÓR UMOWY  

Wzór umowy zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym 
powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. Wykonawca ma prawo wnieść protest:  
- dotyczący treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych,  
- dotyczący treści SIWZ w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekaŜe wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu, a jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 
SIWZ zamieści ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, 
wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku 
wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu 
stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na 
korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania protestacyjnego:  
- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu;  
- do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 pkt 1, jeŜeli protest dotyczy treści 
ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca 
zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, 
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje Ŝądanie w zakresie 
zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego 
przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.  
Zamawiający rozstrzygnie protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający 
przekaŜe jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy 
przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest 
dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamieści równieŜ na stronie internetowej, na której jest udostępniana. Od rozstrzygnięcia 
protestu nie przysługuje odwołanie.  
 
 
 
19. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 
  
Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.  
 
 



 16 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie  

3. Załącznik nr 3 – Informacja o sytuacji finansowej 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych 

5. Załącznik nr 5 – Potencjał kadrowy - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie 

6. Załącznik nr 6 – Wykaz podwykonawców 

7. Załącznik nr 7 – Zestawienie kosztorysów ofertowych 

8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

9. Załącznik nr 9 – KsiąŜki przedmiarów 

10. Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

11. Załącznik nr 11 – Dokumentacja techniczna 

12. Załącznik nr 12 - Zakres planowanych robót do wykonania - roboty uzupełniające 
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              ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
 
 

OFERTA 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

GMINY WIŚLICA 
 

Składamy niniejszą ofertę: 
 
cena netto....................................................................................................................................zł  

(słownie: ........................................................................................................................................) 

podatek VAT.................................................................................................................................zł 

cena brutto..................................................................................................................................zł 

(słownie: ........................................................................................................................................) 

 

na podstawie Zestawienia kosztorysów ofertowych i dołączonych do niego kosztorysów ofertowych, 

w rozbiciu na następujące pozycje: 

Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej gminy Wiślica 

Lp. POZYCJE Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1. Budynek Samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Wiś licy na ul. Kili ńskiego –
ocieplenie stropu, wymiana 
pokrycia dachowego na 
budynku, wymiana stolarki 
okiennej. 
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2. Budynek Urzędu Gminy w 
Wiś licy na ul. Batalionów 
Chłopskich - wymiana stolarki 
okiennej, wymiana pokrycia 
dachowego wraz z 
dociepleniem, wykonanie 
elewacji budynku wraz z 
dociepleniem, przebudowa 
schodów zewnę trznych. 

   

3. Budynek Urzędu Gminy w 
Wiś licy na ul. Okopowej - 
wymiana stolarki okiennej, 
wymiana pokrycia dachowego 
wraz z dociepleniem. 

   

4. RAZEM    

 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie: 
- rozpoczęcie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, 
- zakończenie i odbiór całości robót w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
Okres gwarancji i rękojmi - zgodnie z warunkami okreś lonymi we wzorze umowy. 
Oświadczamy, Ŝe: 

- zamówienie wykonamy samodzielnie*, 
- część zamówienia w zakresie określonym w załączniku do oferty zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom*, 
- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej 

terenu, 
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związana ofertą, 
- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 – tekst 
jednolity z późn. zm). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania przedstawimy do wglądu w trakcie budowy. 

 
 

Wadium w kwocie:............................................... zostało wniesione w dniu ....................... 
w formie ............................................................................................................................... 
Wskazujemy adres lub nr konta, na które naleŜy zwrócić wadium 
.............................................................................................................................................. 
 
    Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

- podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

- wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości (5% ceny oferowanej 
brutto) …………………………………………… 
słownie....................................................................................................................................... zł 
przed podpisaniem umowy w formie 
………………………................................................................................................................... 

 
Jesteśmy świadomi, Ŝe jeŜeli: 
- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniesiemy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy stanie się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po Naszej stronie, to wniesione 
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przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma ZAMAWIAJĄCY. 
 
 
Na ......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
 

 

 

 

 
 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić lub wypełnić 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2  

 
Pieczęć wykonawcy  

 
OŚWIADCZENIE 

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja budynków uŜyteczności 
publicznej gminy Wiślica” oświadczamy, Ŝe:  
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności; 
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;  
 
 
 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁACZNIK NR 3 

 
 
Pieczęć wykonawcy 
 

 

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ 

 
 
PLN 2005 2006 2007 

1. Obroty    

2. Zobowiązania ogółem    

3. NaleŜność ogółem    

 

Uwaga! Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych składają 

wyłącznie przedmiotową informację. 

 

........................., dn. .....................   
..................................................................................... 

czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 4 
 

Pieczęć wykonawcy 

 
WYKAZ  

ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W OKRESIE OSTATNICH 
5 LAT ODPOWIADAJ ĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTO ŚCIĄ ROBOTOM 

BUDOWLANYM STANOWI ĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

 
L.p. 

 
Opis wykonanych robót 

Wartość 
brutto 

wykonanych 
robót 

Data 
wykonania 
zamówienia 
(zgodnie z 
zawartą 
umową)  

 
Miejsce 

wykonania/ 
Zamawiający 

 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
  

   

4. 
 

    

   
Uwaga! Dokumentami potwierdzającymi wykonanie naleŜyte wykazane j roboty są: 
referencje. 
 
W załączeniu składam dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane roboty zostały wykonane 
naleŜycie. 
 
 ........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5 

 
Pieczęć wykonawcy 

 

POTENCJAŁ KADROWY 
 

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności.  
Wymagane jest wykazanie:  
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,  
 
Do wykazu naleŜy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień 
budowlanych oraz waŜne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej 
izby samorządu zawodowego. 
  

Imi ę i nazwisko  

Proponowana 
rola w 
realizacji 
zamówienia  

Rodzaj uprawnień  
Nr 
uprawnień  

 

Kierownik robót  

do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń 

 

 

 

  

    

 

 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 6 
  

Pieczęć wykonawcy  
 

 
WYKAZ PODWYKONAWCÓW  

 
Wykaz proponowanych podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć część 
zamówienia.  

Nazwa (Firma)  Powierzona część zamówienia  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 7 
 
 
Pieczęć wykonawcy 
 
 

ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH 
Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej gminy Wiś lica 

 
Lp.  Roboty Cena netto  VAT Cena brutto 

1.  

Budynek Samorządowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wiś licy na ul. Kili ńskiego 
– ocieplenie stropu, 
wymiana pokrycia 
dachowego na budynku, 
wymiana stolarki okiennej. 

   

2.  

Budynek Urzędu Gminy w 
Wiś licy na ul. Batalionów 
Chłopskich - wymiana 
stolarki okiennej, wymiana 
pokrycia dachowego wraz z 
dociepleniem, wykonanie 
elewacji budynku wraz z 
dociepleniem, przebudowa 
schodów zewnę trznych. 

   

3.  

Budynek Urzędu Gminy w 
Wiś licy na ul. Okopowej - 
wymiana stolarki okiennej, 
wymiana pokrycia 
dachowego wraz z 
dociepleniem. 

   

4. 
RAZEM WARTO ŚĆ 
ROBÓT  

   

W załączeniu przedkładam cząstkowe kosztorysy ofertowe dla kaŜdej wyszczególnionej 
pozycji 
 
 
 
 
........................., dn. .....................   

..................................................................................... 
czytelne  podpisy osób wskazanych w 
dokumencie uprawniającym do  
występowania  w obrocie  prawnym  lub 
posiadających pełnomocnictwo 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 8 

 

 
 
 
Znak OR – 342-………./08 

 
 
 

 
UMOWA 

(wzór) 
 
W dniu ........................ 2008 r. w Wiślicy pomiędzy Gminą Wiślica, w imieniu której działa 
Wójt Gminy Wiślica mgr inŜ. Stanisław Krzak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wiślica 
Haliny Sokołowskiej, mającą swą siedzibę - ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, zwaną dalej  
Zamawiającym 
a.....................................................................................................................................................
..... 

z siedzibą w ............................................................................................................................. 
 

reprezentowanym przez:                                      

1.   .................................................................. 

2.   ................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 
w wyniku przeprowadzenia  postępowania  o zamówienie  publiczne  prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655)  
o ustalonej wartości zamówienia, która nie przekracza kwoty 5 278 000 euro została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  
1. Na podstawie mniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji Termomodernizacja 
budynków uŜyteczności publicznej gminy Wiślica, obejmująca swym zakresem 
następujące zadania: 

 
I.  Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotne j w Wiślicy na ul. 

Kili ńskiego – ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego na budynku, 
wymiana stolarki okiennej. 

II.  Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich - wymiana 
stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, 
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wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem, przebudowa schodów 
zewnętrznych. 

III.  Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej - wymiana stolarki 
okienne j, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. 

 
2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu 

prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: 

− urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla 
potrzeb budowy wraz z ponoszeniem kosztów ich uŜywania, 

− ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
− przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, 

chodników, przepustów, ogrodzeń, kładek, wykonanie mostków przejazdowych 
oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

− odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich 
uszkodzenia), 

− zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie 
trwania robót, 

− opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim 
oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z 
usunięcia kolizji, 

− wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem 
energetycznym, 

− ubezpieczenie robót,  
− odbiory kolizji i skrzyŜowań mediów, inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby 

realizacji, 
− pokrycia kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu 

robót, 
− rozwiązań  ujętych w Specyfikacji Technicznej i w projekcie budowlano-

wykonawczym, a   nie ujętych w kosztorysie stanowiącym załącznik do oferty, 
− oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, 
− wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i 

pomiarów na kaŜde polecenie inspektora nadzoru w celu stwierdzenia 
prawidłowości wykonanych robót, 

− dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do uŜytku, 

− koszty demontaŜu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez uprawniony 
podmiot i jego utylizację, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska 
i rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach 
niniejszej umowy oraz w: 

a) złoŜonej ofercie (Załącznik nr 2 do umowy), 
b) dokumentacji projektowej, 
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
e) kosztorysie ofertowym. 
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5. Inte rpretacje 

a) Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów 
prawa polskiego. 

b) Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej 
kolejności: 

− Umowa, 

− Dokumentacja techniczna, 

− Ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− Wybrana przez zamawiającego oferta wykonawcy, 

− Kosztorys ofertowy. 

c) W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa 
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

6. Postanowienia szczegółowe. 
a) Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3 dni 

roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających.  

b) W przypadku napotkania trudności w realizacji robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną, wszelkie zmiany Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, przed 
wykonaniem robót. 

§ 2 

NADZÓR INWESTORSKI,  KIEROWNIK BUDOWY, 

 

l. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu naleŜytej staranności określonej w 
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu: wykonywania umowy na 
kaŜde Ŝądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań. 

 2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie(-ą): ..............................., 
posiadający uprawnienia budowlane ........................................................................................., 
zam. ............................................................................................................................................, 
.................................................................................................................................................., 
 
3. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy będzie ......................................., 
posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
.........................................................................................., 
zam. ………………..................................................................................................................... 
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4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 
07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.). 
6. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego jest 
Andrzej Siemieniec. 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania w terminie określonym w 
dokumentach umownych teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 

2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aŜ 
do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren 
budowy. 
 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

l. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 30 dni od daty 
podpisania umowy.  

 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

a/ warunkami zgłoszenia robót budowlanych, 
b/obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa  

              dotyczącymi wymagań technicznych, 

c/ ze złoŜoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną  
               wykonania i odbioru robót, 

d/ zasadami sztuki budowlanej. 
3. Materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
powinny odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 

b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót, 

c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe 
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 

4. JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to 
Wykonawca  zobowiązany jest je przeprowadzić. 

 
5.   Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

a) pisemnie Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i 
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, za 
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pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzając protokół 
konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu 
ofertowego), 
b) o zagroŜeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 
robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za 
wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagroŜeniom. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy;  
b) przedłoŜenia Zamawiającemu na jego pisemne Ŝądanie zgłoszone w kaŜdym czasie 
trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do 
oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

 

§ 5 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA I UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
3. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów 
połoŜonych w pobliŜu terenu budowy. 

4.   Ubezpieczenie 
4.1. Wykonawca, ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 100 % wartości 

umowy brutto, w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót: 
a) od nie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 
b) od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości 

wartości przedmiotu umowy brutto wg oferty Wykonawcy, 
c) od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub 

niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości wartości przedmiotu umowy brutto wg 
oferty Wykonawcy, 

d) od ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub 
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do: 
- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy; 
- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy; 
w wysokości wartości przedmiotu umowy brutto wg oferty Wykonawcy. 
 

4.2 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione 
do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót podaną w Umowie i następnie 
przedstawiane na Ŝądanie Zamawiającego. 
4.3 JeŜeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z Ŝądanych polis i dokumentów 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający moŜe zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę 
oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając 
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składki ubezpieczeniowe, moŜe odzyskać z płatności naleŜnych Wykonawcy lub jeśli nie 
naleŜą się Ŝadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do 
zapłacenia. 
4.4.Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Zamawiającego 

albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą 
została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

4.5.Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.  
5. Ryzyko.  
5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 
dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko 
Zamawiającego. 
 
 

§ 6 

TERMINY 

1. Termin rozpoczęcia robót  nastąpi w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. 
Termin zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od 
daty podpisania umowy. 

2. Za datę zakończenia robót uznaje się datę podpisania protokołu odbioru robót.  
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyŜszych terminów i wykonać przedmiot 

umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca przekaŜe w dniu zakończenia robót  Zamawiającemu teren budowy. 
5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego 

następującego po dniu doręczenia pisma. 

 

 

§ 7 
ODBIORY I PROCEDURA 

 

1. Protokół odbioru końcowego. 
2.l. Po zakończeniu całości robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu 
Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

a) protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z 
dokumentacją techniczną, warunkami zgłoszenia budowy, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami, 

c) protokóły badań i sprawdzeń, 
     d) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i    
        wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT). 
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2.2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia i 
powiadomi uczestników odbioru. 

2.3.Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 3 dni roboczych 
licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

2.4 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

3.l. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

b) nakazać usunięcie wad w terminie 7 dni 

2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Inwestor moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeŜeli wady uniemoŜliwiające uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 
moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 
§ 8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy zostanie wykonany osobiście, z udziałem 

Podwykonawców, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………… 

 
2. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę w zakresie określonym w ust. 1 

Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu w terminie co najmniej 14 
dni przed wprowadzeniem ich na roboty, projekty umów lub umowy z Podwykonawcą 
wraz z dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę. 
Zamawiający zastrzega, Ŝe ustalone dla Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć 
cen określonych w ofercie Wykonawcy na ten zakres robót. 

3. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony Zamawiającego zgłoszonego w terminie 14 dni 
od daty złoŜenia u Zamawiającego umowy lub projektu umowy o których mowa w 
ust. 2 oznaczać będzie akceptacje tych umów. Kopię zawartej umowy z 
Podwykonawcą, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu w terminie 5 dni od jej 
zawarcia wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z 
Podwykonawcą. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom wynagrodzenia na 
podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed datą wymagalności płatności wynagrodzenia na 
jego rzecz od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu oświadczenia 
Podwykonawców o otrzymaniu naleŜności z racji wykonania przez nich robót 
budowlanych na rzecz Wykonawcy. 

6. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach 
poprzedzających, Zamawiający władny jest zatrzymać naleŜność wynikającą z faktury 
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lub obniŜyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę naleŜną 
Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 

7. W przypadku nie złoŜenia oświadczeń, o których mowa w ust. 5 bądź złoŜenie tylko 
niektórych, Zamawiający moŜe wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za roboty, 
które zostały zrealizowane przez Wykonawcę osobiście oraz za roboty wykonane 
przez Podwykonawców, którzy złoŜyli oświadczenia. 

8. Nie zapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom naleŜnego im wynagrodzenia 
zwalnia Zamawiającego z zapłacenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w 
części dotyczącej zatrzymanych kwot o których mowa w ust. 6. Ewentualne odsetki 
wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciąŜają 
Wykonawcę.  

9. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców robót rozliczanych przez 
Wykonawcę fakturami częściowymi, złoŜenie oświadczeń Podwykonawców, o 
których mowa w ust. 5 stwierdzających wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich 
zobowiązań finansowych z racji wykonywanych na jego rzecz robót budowlanych, 
niezbędne jest przy kaŜdorazowym rozliczeniu faktury częściowej. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i 
zaniechania jak za własne. 

11. Umowy, o których mowa wyŜej powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

     
 

§ 9 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot 
Umowy  liczonej od dnia odbioru końcowego.  

2. Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 30 dni od 
dnia ich ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek niezwłocznie w okresie nie dłuŜszym 
niŜ 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między 
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 
Wykonawcę i na jego koszt, jeŜeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 
Wykonawcy. 

5. Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 
upływie okresu gwarancji. 

6. Pozostałe warunki gwarancji określa „Karta gwarancyjna” stanowiąca załącznik nr 1 do 
umowy. 
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§ 10 
ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

   
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny ofertowe j w następującej formie: 
......................................................................................... co stanowi 
kwotę........................... zł (słownie:................................................................... zł.). 

2. Zamawiający przeznacza 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości. PowyŜsza kwota zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 
dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 

3. Kwota 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane w 
protokole odbioru końcowego. 

 

§ 11 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE  

 
l. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest  
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołoŜenia naleŜytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy. 
2. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn zaleŜnych od   

             Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia  umownego za kaŜdy dzień   
 zwłoki  

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
 gwarancji i rękojmi z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki. 
 Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na 
usunięcie wad, 
 - za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 %  wynagrodzenia określonego w par. 12 ust. l Umowy. 

4. Roszczenia odszkodowawcze. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 12 

                                                      WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości 
............................ zł. 
(słownie:......................................................................................................) netto, 

a z 22 % podatkiem VAT............................ zł (słownie: 
...............................................................................................................................) zgodnie z 
wynikiem przetargu z dnia........................................ 

2. Wartość robót nie moŜe zostać podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. 
Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 
umowy. 

3. NaleŜne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura 
powinna być adresowana do Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8,  28-160 Wiślica. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany 
przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień § 7. 
5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy Nr...........................................w Banku .................................................................. 
w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona 
faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 
dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów. 
6. Opóźnienie w zapłacie naleŜności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 
 
 

§ 13 

ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJ ĄCE 

 
1. Zamówienia dodatkowe będą kierowane bezpośrednio do Wykonawcy, jeŜeli zaistnieją 

przesłanki w myśl art. 67 ust. l pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz  
z uwzględnieniem przepisu wynikającego z art.67 ust. 2 tej ustawy. 

2. Przed rozpoczęciem rokowań zmierzających do udzielenia zamówienia dodatkowego 
niezbędne jest spisanie protokołu konieczności wykonania tego zamówienia. 

3. W protokole z rokowań strony umowy określą zasady obliczenia ceny za zamówienie, przy 
czym ceny jednostkowe oraz narzuty uzgodnione w w/w protokole nie mogą być wyŜsze, 
niŜ jakie Wykonawca przyjął w kosztorysie ofertowym podstawowego zamówienia. 

4. Cena zamówienia zostanie określona na podstawie wykonanej przez wykonawcę  
i zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru kalkulacji ceny zamówienia. 

5. Zamówienie dodatkowe moŜe być realizowane przez wykonawcę dopiero po zawarciu 
stosownej umowy. 

6. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone na roboty wymienione w z załączniku nr 
12 do SIWZ w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.  
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§ 14 

GWARANCJA ZAPŁATY 
 

1. Strony zgodnie ustalają, Ŝe w przypadku złoŜenia przez Wykonawcę wniosku o 
ustanowienie gwarancji zapłaty na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o 
gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz .U. nr 180 poz.1758 z późn. zm.) termin 
do udzielenia gwarancji nie moŜe być krótszy niŜ 2 tygodnie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty uzyskania gwarancji w 
dniu następnym po dniu wpłynięcia zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

3. Uchybienie terminom wymienionym w ust. 2 powoduje po stronie Wykonawcy 
obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 10-krotnej wielkości odsetek ustawowych za 
kaŜdy dzień zwłoki.  

 
§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, jeŜeli:  
a) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy,  
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy:  
a) strony sporządzą protokół z inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia ,  
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt,  
c) wciągu 7 dni Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy lub Zamawiający sam usunie 

zaplecze na koszt Wykonawcy.  
 

3. W przypadku, gdy bieŜąca kontrola postępu robót wykaŜe, Ŝe z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy nie ma moŜliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie 
umownym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 11. 

4. Odstąpienie od umowy Zamawiającego jest skuteczne w ciągu 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach, za które odpowiada Wykonawca. Odstąpienie od 
umowy winno mieć formę pisemną pod rygorem niewaŜności.  

 
§ 16 

ZMIANA TRE ŚCI UMOWY 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na 

piśmie pod rygorem niewaŜności, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
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zawierania umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takich okolicznościach 
Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części 
umowy.  

 
§ 17 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności takiej zmiany. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego, ustawy o 
cenach oraz rozporządzeń wykonawczych. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą oraz załączniki, stanowiące integralną część umowy, sporządzono w 
4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ ĄCY: WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 1  
do umowy  
 

KARTA GWARANCYJNA 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

objęte umową OR. 342- …./08 z dnia ……………..……. 
 
 

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca …………...…………………………….. 
zapewnia, Ŝe przedmiot umowy z dnia ………………….. znak OR. 342- …./08, 
wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, naleŜytą starannością, jest 
niewadliwy i posiada pełną sprawność eksploatacyjną. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez 
Zamawiającego (Gminę Wiślica), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty 
otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą faksową. KaŜdorazowe zgłoszenie usterek w 
tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego / fax 41 3792128 w. 
25 /. 

4. W przypadku, gdy zakres usterek lub warunki atmosferyczne uniemoŜliwi ą usunięcie 
w terminie określonym w pkt 2, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni uzgodni z 
Zamawiającym termin ich usunięcia. 

5. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny 
przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie pogwarancyjny protokół 
odbioru przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy, wynikających z normalnego 
jego uŜywania.  

 
GWARANT 

WYKONAWCA 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 9 
 

KSIĄśKI PRZEDMIARÓW  
 
Lp.  Roboty 

I.  BUDYNEK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W WI ŚLICY NA UL. KILI ŃSKIEGO. 

II.  
BUDYNEK URZĘDU GMINY W WI ŚLICY NA UL. BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH. 

III.  BUDYNEK URZĘDU GMINY W WI ŚLICY NA UL. OKOPOWEJ   
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ZAŁ ĄCZNIK NR 9a  

 
I. BUDYNEK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 
WIŚLICY NA UL. KILI ŃSKIEGO. 

PRZEDMIAR 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

UG Wiś lica Ośrodek Zdrowia 

1   WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - kod CPV: 45421125-6 

1 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0353-07 

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM  2.000 

2 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0545-08 

Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do 
uŜytku 

M2     

    1.49 M2 1.490   

        RAZEM  1.490 

3 
d.1 

KNR 0-
19 0929-
11 

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 

M2     

    3.38 M2 3.380   

        RAZEM  3.380 

4 
d.1 

KNR 0-
19 0929-
07 

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 

m2     

    3.3 m2 3.300   

        RAZEM  3.300 

5 
d.1 

KNR 0-
19 0929-
06 

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 

m2     

    2.08 m2 2.080   

        RAZEM  2.080 

6 
d.1 

KNR 0-
19 0929-
02 

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z 
PCV o pow. do 0.6 m2 

m2     

    1.62 m2 1.620   

        RAZEM  1.620 



 41 

7 
d.1 

KNR 0-
19 0929-
01 

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z 
PCV o pow. do 0.4 m2 

m2     

    3.9 m2 3.900   

        RAZEM  3.900 

8 
d.1 

KNR-W 
2-02 
0921-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2     

    1.98 m2 1.980   

        RAZEM  1.980 

9 
d.1 

NNRNK
B 202 
0541-02 

Obróbki blacharskie z b lachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm - montaŜ parapetów 

m2     

    22.3 m2 22.300   

        RAZEM  22.300 

10 
d.1 

KNR 0-
19 0931-
06 

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumin iowe 
jednoskrzydłowe 

m2     

    4 m2 4.000   

        RAZEM  4.000 

2   OCIEPLENIE STROPU - kod CPV 45321000-3 

11 
d.2 

KNR 2-
02 0613-
03 

Izo lacje cieplne i p rzeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 15 
cm - ocieplenie stropu 

m2     

    403 m2 403.000   

        RAZEM  403.000 

3   WYMIANAPOKRYCIA DACHOWEGO - KOD CPV: 45261213-0 

12 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0545-04 

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku m     

    89.8 m 89.800   

        RAZEM  89.800 

13 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0545-06 

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do uŜytku m     

    45 m 45.000   

        RAZEM  45.000 

14 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0545-08 

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołn ierzy, 
gzymsów itp. z b lachy nie nadającej się do uŜytku 

m2     

    35.92 m2 35.920   

        RAZEM  35.920 
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15 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0512-01 

Rozebranie pokrycia z p łyt azbestowo-cementowych nie 
nadajacych się do uŜytku 

m2     

    491.46 m2 491.460   

        RAZEM  491.460 

16 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0417-02 

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 
mm 

m     

    30 m 30.000   

        RAZEM  30.000 

17 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0416-02 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 
- uzupełn ienie krokwi 

m     

    20 m 20.000   

        RAZEM  20.000 

18 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0419-04 

Wymiana łacenia dachu m2     

    491.46 m2 491.460   

        RAZEM  491.460 

19 
d.3 

KNR 
AT-09 
0103-04 

Folie układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m m2     

    491.46 m2 491.460   

        RAZEM  491.460 

20 
d.3 

NNRNK
B 202 
0537-04 

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą 
powlekaną trapezową na łatach 

m2     

    491.46 m2 491.460   

        RAZEM  491.460 

21 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0419-05 

Deski czo łowe m     

    89.8 m 89.800   

        RAZEM  89.800 

22 
d.3 

NNRNK
B 202 
0541-02 

(z.VI) Obróbki b lacharskie z blachy powlekanej o s zer.w 
rozwin ięciu ponad 25 cm - pasy podrynnowe i gąsiory 

m2     

    57.11 m2 57.110   

        RAZEM  57.110 

23 
d.3 

KNR-W 
2-02 
0524-01 

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 
125 mm 

m     
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    89.8 m 89.800   

        RAZEM  89.800 

24 
d.3 

KNR-W 
2-02 
0531-04 

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m     

    45 m 45.000   

        RAZEM  45.000 

25 
d.3 

kalk. 
własna 

Utylizacja etern itu m2     

    491.46 m2 491.460   

        RAZEM  491.460 
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ZAŁĄCZNIK NR 9b 
 
 
 
II. BUDYNEK URZ ĘDU GMINY W  WIŚLICY NA UL. BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH. 

PRZEDMIAR  

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

UG Wiś lica Batalionów 

1   WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - kod CPV: 45421125-6 

1 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0353-08 

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2     

    35.85 m2 35.850   

        RAZEM  35.850 

2 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0545-08 

Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do uŜytku m2     

    5.98 m2 5.980   

        RAZEM  5.980 

3 
d.1 

KNR 0-19 
0929-10 

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 

m2     

    30.75 m2 30.750   

        RAZEM  30.750 

4 
d.1 

KNR-W 
2-02 
1201-01 

Okna otwierane stalowe - montaŜ okien do kotłowni (kwatera 
zdejmowana) 

m2     

    2.16 m2 2.160   

        RAZEM  2.160 

5 
d.1 

KNR-W 
2-02 
0921-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2     

    7.17 m2 7.170   

        RAZEM  7.170 

6 
d.1 

NNRNKB 
202 0541-
02 

Obróbki blacharskie z b lachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm - montaŜ parapetów 

m2     

    9.56 m2 9.560   

        RAZEM  9.560 
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7 
d.1 

KNR 0-19 
0931-06 

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumin iowe 
jednoskrzydłowe 

m2     

    2 m2 2.000   

        RAZEM  2.000 

8 
d.1 

KNR 4-01 
0354-03 

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 - drzwi szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM  1.000 

9 
d.1 

KNR-W 
2-02 
1026-01 

OścieŜnice drewniane zwykłe (drzwi) m2     

    0.96 m2 0.960   

        RAZEM  0.960 

10 
d.1 

KNR-W 
2-02 
1027-05 

Drzwi zewnętrzne klepkowe m2     

    0.96 m2 0.960   

        RAZEM  0.960 

2   WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM - kod CPV: 
45261410-1; 45261214-7  

11 
d.2 

KNR 4-01 
0535-06 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m     

    14.6 m 14.600   

        RAZEM  14.600 

12 
d.2 

KNR 4-01 
0535-04 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m     

    25.2 m 25.200   

        RAZEM  25.200 

13 
d.2 

KNR 4-01 
0519-06 

Rozb iórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2     

    115.1 m2 115.100   

        RAZEM  115.100 

14 
d.2 

KNR 4-01 
0519-07 

Rozb iórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna 
warstwa Krotność = 2 

m2     

    115.1 m2 115.100   

        RAZEM  115.100 

15 
d.2 

KNR 4-01 
0535-08 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołn ierzy,gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do uŜytku 

m2     

    20.16 m2 20.160   

        RAZEM  20.160 
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16 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0310-01 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 
miejscu do 0.5 m3 - podmurowanie kominów o 15 cm 

m3     

    0.2 m3 0.200   

        RAZEM  0.200 

17 
d.2 

KNR-W 
2-02 
0608-11 

Wypełnienie szczelin pionowych (dylatacji) z płyt 
styropianowych z siatką metalową 

m2     

    7 m2 7.000   

        RAZEM  7.000 

18 
d.2 

KNR 4-01 
0519-06 

Rozb iórka pokrycia z papy na dachach (na ogniomurze) - 
pierwsza warstwa 

m2     

    4.25 m2 4.250   

        RAZEM  4.250 

19 
d.2 

KNR 4-01 
0519-07 

Rozb iórka pokrycia z papy na ogniomurze - następna warstwa 
Krotność = 2 

m2     

    4.25 m2 4.250   

        RAZEM  4.250 

20 
d.2 

KNNR 3 
0601-01 

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach i 
gzymsach 

m2     

    2.12 m2 2.120   

        RAZEM  2.120 

21 
d.2 

KNR 4-01 
0535-08 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołn ierzy,gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do uŜytku 

m2     

    2.12 m2 2.120   

        RAZEM  2.120 

22 
d.2 

KNR 0-23 
2612-01 

Wklejenie p łyt styropianowych w szczelinę między budynkami 
– analogia 

m2     

    4.25 m2 4.250   

        RAZEM  4.250 

23 
d.2 

KNR 0-23 
2612-06 

Osiatkowanie ogniomuru z wywin ięciem na ścianę m2     

    6.6 m2 6.600   

        RAZEM  6.600 

24 
d.2 

NNRNKB 
202 0541-
02 

(z.VI) Obróbki b lacharskie z blachy powlekanej o s zer.w 
rozwin ięciu ponad 25 cm - obróbka ogniomuru 

m2     

    8.3 m2 8.300   

        RAZEM  8.300 

25 
d.2 

KNR 5-08 
0301-02 

Zamocowanie obróbki blacharskiej ogniomuru do ściany – 
analogia 

szt.     
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    17 szt. 17.000   

        RAZEM  17.000 

26 
d.2 

KNR-W 
2-02 
0616-06 

Izo lacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych 
kitem - zaizolowanie wywinięcia z bachy kitem trwale 
plastycznym 

m     

    8.5 m 8.500   

        RAZEM  8.500 

27 
d.2 

NNRNKB 
202 0541-
02 

Obróbki blacharskie z b lachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm (oróbka ogniomuru, gzymsu, pas pod i 
nadrynnowy, obróbki kominów) 

m2     

    24.19 m2 24.190   

        RAZEM  24.190 

28 
d.2 

KNR-W 
2-02 
0608-01 
analogia 

Izo lacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji - wykonanie izolacji powierzchnidachu płytami 
styropianowymi grub. 15 cm dwustronnie laminowanymi 

m2     

    115.1 m2 115.100   

        RAZEM  115.100 

29 
d.2 

NNRNKB 
202 0534-
02 

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2     

    115.1 m2 115.100   

        RAZEM  115.100 

30 
d.2 

NNRNKB 
202 0546-
01 

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polich lorku winylu o śr. 
125 mm łączone na klej - montaŜ rynien 

m     

    25.2 m 25.200   

        RAZEM  25.200 

31 
d.2 

NNRNKB 
202 0546-
02 

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polich lorku winylu o śr. 
125 mm łączone na klej - montaŜ lejów spustowych 

szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM  2.000 

32 
d.2 

NNRNKB 
202 0546-
04 

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polich lorku winylu o śr. 
125 mm łączone na klej - montaŜ denek rynnowych 

szt.     

    4 szt. 4.000   

        RAZEM  4.000 

33 
d.2 

NNRNKB 
202 0550-
04 

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 
mm 

m     

    14.6 m 14.600   

        RAZEM  14.600 
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34 
d.2 

NNRNKB 
202 0550-
08 

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka 
o śr. 125 mm 

szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM  2.000 

35 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-11 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy na 
odległość do 1 km wraz z opłatą na wysypisku 

m3     

    1.72 m3 1.720   

        RAZEM  1.720 

36 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na kaŜdy 
następny 1 km Krotność = 5 

m3     

    1.72 m3 1.720   

        RAZEM  1.720 

3   WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM - kod CPV: 
45321000-3; 45324000-4 

37 
d.3 

KNR 4-03 
0708-03 

DemontaŜ i ponowny montaŜ przewodów instalacji 
odgromowej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na ścianie 

m     

    32 m 32.000   

        RAZEM  32.000 

38 
d.3 

KNR 4-03 
0701-04 

DemontaŜ i ponowny montaŜ wsporników instalacji 
odgromowej na ścianie 

szt.     

    19 szt. 19.000   

        RAZEM  19.000 

39 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0353-13 
analogia 

Wykucie z muru uchwytów flagowych szt.     

    7 szt. 7.000   

        RAZEM  7.000 

40 
d.3 

KNR-W 
4-03 
1116-03 

DemontaŜ przewodów wtynkowych z podłoŜa ceglanego m     

    15 m 15.000   

        RAZEM  15.000 

41 
d.3 

KNNR 3 
0601-01 

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach i 
gzymsach 

m2     

    86.75 m2 86.750   

        RAZEM  86.750 

42 
d.3 

KNNR 3 
0601-03 

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ościeŜach szer, 
15 cm 

m     
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    12.3 m 12.300   

        RAZEM  12.300 

43 
d.3 

KNR 2-02 
0902-01 

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich, wyk.ręczn. m2     

    86.75 m2 86.750   

        RAZEM  86.750 

44 
d.3 

KNR 4-01 
0733-04 

Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cem.-wap.na 
ścianach płaskich ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) 

m2     

    43.38 m2 43.380   

        RAZEM  43.380 

45 
d.3 

KNR 2-02 
0902-03 

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm 
wyk.ręcznie 

m2     

    2.46 m2 2.460   

        RAZEM  2.460 

46 
d.3 

KNR 2-02 
1219-08 

Uchwyty do flag szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM  2.000 

47 
d.3 

KNR 0-23 
2611-01 

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczen ie mechaniczne i zmycie 

m2     

    86.74 m2 86.740   

        RAZEM  86.740 

48 
d.3 

KNR-W 
5-08 
0101-03 

MontaŜ uchwytów pod rury win idurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do 
kołków p lastykowych w podłoŜu z ceg ły 

m     

    30 m 30.000   

        RAZEM  30.000 

49 
d.3 

KNR-W 
5-08 
0110-02 

Rury win idurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach 

m     

    15 m 15.000   

        RAZEM  15.000 

50 
d.3 

KNR 0-23 
2611-03 

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 

m2     

    180.42 m2 180.420   

        RAZEM  180.420 

51 
d.3 

KNR 0-23 
2612-09 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
zamocowanie listwy cokołowej 

m     

    36.2 m 36.200   

        RAZEM  36.200 
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52 
d.3 

KNR 0-23 
2612-01 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie p łyt styropianowych grub. 10 cm do ścian 

m2     

    173.49 m2 173.490   

        RAZEM  173.490 

53 
d.3 

KNR 0-23 
2612-02 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie p łyt styropianowych grub. 2 cm do ościeŜy 

m2     

    10.8 m2 10.800   

        RAZEM  10.800 

54 
d.3 

KNR 0-23 
2612-04 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian 

szt     

    693.96 szt 693.960   

        RAZEM  693.960 

55 
d.3 

KNR 0-23 
2612-06 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

m2     

    173.49 m2 173.490   

        RAZEM  173.490 

56 
d.3 

KNR 0-23 
2612-07 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach 

m2     

    10.8 m2 10.800   

        RAZEM  10.800 

57 
d.3 

KNR 0-23 
2612-08 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona 
naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym 

m     

    55.5 m 55.500   

        RAZEM  55.500 

58 
d.3 

KNR 0-23 
0931-01 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy 
tynkarskiej 

m2     

    184.29 m2 184.290   

        RAZEM  184.290 

59 
d.3 

KNR 0-23 
0931-02 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie 
poziome 

m2     

    151.77 m2 151.770   

        RAZEM  151.770 

60 
d.3 

KNR 0-23 
0931-04 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o szer. do 30 cm 

m2     

    10.8 m2 10.800   

        RAZEM  10.800 
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61 
d.3 

KNR 0-33 
0124-06 

Tynki elewacy jne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z 
róŜnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o 
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręczn ie /cokół/ 

m2     

    27.72 m2 27.720   

        RAZEM  27.720 

62 
d.3 

KNR-W 
2-02 
0923-01 
analogia 

Osłony okien fo lią  polietylenową m2     

    39.85 m2 39.850   

        RAZEM  39.850 

63 
d.3 

KNR-W 
2-02 
1603-01 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2     

    202.51 m2 202.510   

        RAZEM  202.510 

64 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0109-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3     

    2 m3 2.000   

        RAZEM  2.000 

65 
d.3 

KNR-W 
4-01 
0109-12 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na 
kaŜdy następny 1 km Krotność = 5 

m3     

    2 m3 2.000   

        RAZEM  2.000 

4   PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - kod CPV 45262300-4 

66 
d.4 

KNR-W 
4-01 
0212-03 

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - 
rozbiórka schodów betonowych i murka 

m3     

    7.71 m3 7.710   

        RAZEM  7.710 

67 
d.4 

KNR-W 
4-01 
0201-08 

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej schodów 
prostych 

m2     

    9.35 m2 9.350   

        RAZEM  9.350 

68 
d.4 

KNR-W 
2-02 
1103-01 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie 
mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu gruntowym 

m3     

    7.11 m3 7.110   

        RAZEM  7.110 
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69 
d.4 

KNR-W 
4-01 
0202-02 

Przygotowanie i montaŜ zbrojen ia z prętów stalowych gładkich 
lub Ŝebrowanych o śr. 8 mm 

kg     

    80 kg 80.000   

        RAZEM  80.000 

70 
d.4 

KNR-W 
4-01 
0203-10 

Wylanie zbrojonych schodów prostych z betonu 
monolitycznego 

m3     

    3.027 m3 3.027   

        RAZEM  3.027 

71 
d.4 

KNR 0-12 
1120-03 

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, 
układanych metodą zwykłą 

m2     

    16.25 m2 16.250   

        RAZEM  16.250 

72 
d.4 

KNR 0-12 
1119-05 

Coko liki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi 
wysokości cokolika równej 15 cm 

m     

    6.5 m 6.500   

        RAZEM  6.500 

73 
d.4 

KNR-W 
2-02 
1207-01 
analogia 

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do 
stopni śrubami 

m     

    4.2 m 4.200   

        RAZEM  4.200 

74 
d.4 

KNR-W 
4-01 
0109-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3     

    12.65 m3 12.650   

        RAZEM  12.650 

75 
d.4 

KNR-W 
4-01 
0109-12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na kaŜdy 
następny 1 km Krotność = 5 

m3     

    12.65 m3 12.650   

        RAZEM  12.650 
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ZAŁĄCZNIK NR 9c 

III. BUDYNEK URZ ĘDU GMINY W WI ŚLICY NA UL. OKOPOWEJ   

PRZEDMIAR 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

UG Wiś lica Okopowa 

1   WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - kod CPV: 45421125-6 

1 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0353-06 

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM  1.000 

2 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0353-07 

Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.     

    7 szt. 7.000   

        RAZEM  7.000 

3 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0353-08 

Wykucie z muru krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2     

    6.75 m2 6.750   

        RAZEM  6.750 

4 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0545-08 

Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do uŜytku m2     

    7.28 m2 7.280   

        RAZEM  7.280 

5 
d.1 

KNR 0-19 
0929-10 

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 

m2     

    6.75 m2 6.750   

        RAZEM  6.750 

6 
d.1 

KNR 0-19 
0929-09 

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 

m2     
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    21.6 m2 21.600   

        RAZEM  21.600 

7 
d.1 

KNR 0-19 
0929-08 

Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 

m2     

    1.35 m2 1.350   

        RAZEM  1.350 

8 
d.1 

KNR-W 
2-02 
0921-04 

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2     

    7.28 m2 7.280   

        RAZEM  7.280 

9 
d.1 

NNRNKB 
202 0541-
02 

Obróbki blacharskie z b lachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm - montaŜ parapetów 

m2     

    14.56 m2 14.560   

        RAZEM  14.560 

10 
d.1 

KNR 0-19 
0931-06 

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumin iowe 
jednoskrzydłowe 

m2     

    2 m2 2.000   

        RAZEM  2.000 

2   WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM - kod CPV: 
45261410-1; 45261214-7  

11 
d.2 

KNR 4-01 
0535-06 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m     

    18.6 m 18.600   

        RAZEM  18.600 

12 
d.2 

KNR 4-01 
0535-04 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m     

    27.4 m 27.400   

        RAZEM  27.400 

13 
d.2 

KNR 4-01 
0519-06 

Rozb iórka pokrycia z papy na dachach – pierwsza warstwa m2     

    163.14 m2 163.140   

        RAZEM  163.140 

14 
d.2 

KNR 4-01 
0519-07 

Rozb iórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna 
warstwa Krotność = 2 

m2     

    163.14 m2 163.140   

        RAZEM  163.140 

15 
d.2 

KNR 4-01 
0535-08 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołn ierzy,gzymsów itp.z blachy nie 
nadającej się do uŜytku 

m2     
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    26.09 m2 26.090   

        RAZEM  26.090 

16 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0310-01 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym 
miejscu do 0.5 m3 - podmurowanie kominów o 15 cm 

m3     

    0.5 m3 0.500   

        RAZEM  0.500 

17 
d.2 

KNR-W 
2-02 
0608-01 
analogia 

Izo lacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji - wykonanie izolacji powierzchnidachu płytami 
styropianowymi grub. 15 cm dwustronnie laminowanymi 

m2     

    163.14 m2 163.140   

        RAZEM  163.140 

18 
d.2 

NNRNKB 
202 0534-
02 

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2     

    163.14 m2 163.140   

        RAZEM  163.140 

19 
d.2 

NNRNKB 
202 0541-
02 

Obróbki blacharskie z b lachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 
ponad 25 cm (oróbka ogniomuru, gzymsu, pas pod i 
nadrynnowy, obróbki kominów) 

m2     

    33.92 m2 33.920   

        RAZEM  33.920 

20 
d.2 

NNRNKB 
202 0546-
01 

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polich lorku winylu o śr. 
125 mm łączone na klej - montaŜ rynien 

m     

    27.4 m 27.400   

        RAZEM  27.400 

21 
d.2 

NNRNKB 
202 0546-
02 

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polich lorku winylu o śr. 
125 mm łączone na klej - montaŜ lejów spustowych 

szt.     

    3 szt. 3.000   

        RAZEM  3.000 

22 
d.2 

NNRNKB 
202 0546-
04 

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polich lorku winylu o śr. 
125 mm łączone na klej - montaŜ denek rynnowych 

szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM  2.000 

23 
d.2 

NNRNKB 
202 0550-
04 

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 
mm 

m     

    18.6 m 18.600   

        RAZEM  18.600 
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24 
d.2 

NNRNKB 
202 0550-
08 

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka 
o śr. 125 mm 

szt.     

    3 szt. 3.000   

        RAZEM  3.000 

25 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-11 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi papy na 
odległość do 1 km wraz z opłatą na wysypisku 

m3     

    3.26 m3 3.260   

        RAZEM  3.260 

26 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na kaŜdy 
następny 1 km Krotność = 5 

m3     

    3.26 m3 3.260   

        RAZEM  3.260 
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1.8.    ODBIÓR ROBÓT  
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1.9. DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
1.1 WSTĘP 
 
1.1. 1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(określonej dalej skrótem ST) jest zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i 
jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
związanych z planowaną inwestycją 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej gminy 
Wiślica, obejmujące swym zakresem następujące zadania: 
1.     Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy na ul. Kilińskiego –
ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego na budynku, wymiana stolarki okiennej. 
2.     Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich - wymiana stolarki 
okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie elewacji budynku 
wraz z dociepleniem, przebudowa schodów zewnętrznych. 
3.  Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej - wymiana stolarki okiennej, 
wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. 
połoŜonych  Gminie Wiślica, w miejscowości Wiślica, pow. Buski, woj. Świętokrzyskie.  
Inwestorem jest Gmina Wiślica  z siedzibą w Wiślicy przy ul. Okopowej 8, 28-160 Wiślica. 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
w zakresie określonym w punkcie 1.4. dla inwestycji określonej w punkcie 1.3. ST powinna 
być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), 
dotyczącą tych robót. 
 
1.1.3. Zakres robót objętych ST 
- Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
realizację inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej 
gminy Wiślica”, obejmujące swym zakresem następujące zadania: 
1) Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy na ul. Kilińskiego –
ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachowego na budynku, wymiana stolarki okiennej. 
2) Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Batalionów Chłopskich - wymiana stolarki 
okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wykonanie elewacji budynku 
wraz z dociepleniem, przebudowa schodów zewnętrznych. 
3) Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej - wymiana stolarki okiennej, wymiana 
pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. 
Oraz przewidywane roboty uzupełniające na budynkach polegające na: 
1) Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy: 
 - wykonaniu robót dociepleniowych ścian piwnic, 
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- wykonaniu elewacji budynku wraz z dociepleniem. 
2) Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej: 
- wykonaniu elewacji budynku wraz z dociepleniem 
- przebudowie schodów zewnętrznych 
 
Przedstawiona poniŜej tabela zawiera podstawowy podział ogółu robót zgodnego z DP oraz 
związanymi z nią przedmiarami.  
Roboty określone zostały nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 
(określanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne, właściwe dla 
inwestycji grupy, klasy i kategorie robót budowlanych z działu 45000000-7 Roboty 
Budowlane.  
Szczegółowy zakres robót ujęto w kolejnych rozdziałach dotyczących poszczególnych branŜ, 
gdzie stanowią podstawę do określenia wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa  
Tabela Nr 1 – Kody CPV 

KOD CPV OPIS ROBÓT 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45421125-6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

45321000-3 ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN PIWNIC  

45321000-3; 45324000-4 WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z 
DOCIEPLENIEM  

45321000-3 OCIEPLENIE STROPU  
45261213-0 WYMIANAPOKRYCIA DACHOWEGO  

45261410-1; 45261214-7 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z 
DOCIEPLENIEM 

45262300-4 PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 
 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć - teren objęty zakresem robót udostępniony 
przez Zamawiającego dla wykonania przedmiotu robót tworzący część terenu budowy.  
2) Obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć - budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 
3) Umowie - naleŜy przez to rozumieć - pisemne oświadczenie woli Zamawiającego i 
Wykonawcy o wykonanie określonego w jej treści zakresu przedmiotu robót budowlanych w 
ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem. 
4) Robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
5) Remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających  na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących  
bieŜącej konserwacji,  przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niŜ uŜyto w stanie pierwotnym, 
6)  Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
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7)  Pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego, 
8)  Dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik 
montaŜu, 
9) Podwykonawcy - naleŜy przez to rozumieć - osobę fizyczna lub prawna, z którą za zgodą 
Zamawiającego Wykonawca zawrze umowę pisemną o wykonanie części przedmiotu umowy 
z zakresu usług lub robót objętych umową,  
 
10) Dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć - zbiór opracowań na podstawie, 
którego Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy o roboty budowlane obejmujący 
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki sporządzone przez Zamawiającego. 
11) Dokumentacji technicznej - naleŜy przez to rozumieć - zbiór dokumentów obejmujący 
opis przedmiotu robót budowlanych, projekty budowlane, opracowania branŜowe, rysunki, 
szkice i inne dokumenty zawierające informacje nt. przedmiotu robót, 
12) Kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć - osobę wskazana przez Wykonawcę, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
wykonania postanowień umowy o roboty budowlane. 
13) Materiałach - naleŜy przez to rozumieć - wszelkie towary, produkty i tworzywa 
niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i wymogami 
technicznymi zaakceptowanym przez Projektanta i Zamawiającego. 
14) Sprzęcie - naleŜy przez to rozumieć - wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia oraz środki 
transportowe potrzebne do wykonania przedmiotu robót budowlanych oraz postanowień 
umowy.  
15) Dzienniku Budowy - naleŜy przez to rozumieć - zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący odnotowaniu zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
16) Obmiarze -  naleŜy przez to rozumieć - rzeczywiste wykonanie, których zakres określają 
rozwiązania zawarte w dokumentach projektowych, 
17) Drodze  tymczasowej   (montaŜowej)   -   naleŜy   przez  to   rozumieć   drogę   
specjalnie   przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcie po ich zakończeniu. 
18) Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
19) Poleceniu Inspektora Nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
20) Przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót wg technologicznej   kolejności  ich  wykonania  wraz z  obliczeniem   i  
podaniem   ilości   robót w  ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
21)   Rekultywacji  -  naleŜy  przez to  rozumieć  roboty  mające  na  celu   uporządkowanie  i  
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
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22) Części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-uŜytkowych   i   
moŜliw ą  do   odebrania   i   przekazania   do eksploatacji. 
23) Ustaleniach  technicznych  -  naleŜy  przez to  rozumieć  ustalenia   podane w  normach,   
aprobatach technicznych i ST. 
24) Dacie rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach umowy, do której 
Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty określone w umowie (kontrakcie). 
24) Dacie zakończenia - data, powiadomienia Zamawiającego gotowości do odbioru. 
25) Wadzie - jakakolwiek część wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną lub innymi dokumentami przedmiotu robót budowlanych, 
26) Zmianie - kaŜde odstępstwo w wykonaniu przedmiotu robót budowlanych przekazane 
Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiającego, 
27) Odbiorze częściowym - protokolarne z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego 
przekazanie poszczególnych zakresów składających się na przedmiot robót budowlanych, 
który moŜe mieć miejsce po zgłoszeniu gotowości do odbioru prac objętych tym zakresem.  
28) Odbiorze końcowym - protokolarne z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego 
przekazanie zakresu przedmiotu robót budowlanych wykonanych na podstawie zawartej 
umowy, który moŜe mieć miejsce po zakończeniu wszystkich prac objętych tą umową. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty budowlano-montaŜowe powinny być wykonane z uwzględnieniem zmian, 
wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm itd,  
 
1)  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizacje oraz dokumentację projektową i ST. 
 
2)  Dokumentacja projektowa (DP) 
Podstawą do wykonywania wszystkich robót związanych z zamierzeniem określonym w pkt 
1.1, jest zgłoszenie robót budowlanych, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi, wykonanymi 
przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP, 
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Przekazana DP składać się będzie z części, dostarczonej przez Zamawiającego, zawierającej: 
- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych; 
- przedmiary robót; 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty. 
 
3)  Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 
- Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
- W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
- W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
- Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
- Ceny materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
- W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
 
4) Zabezpieczenie terenu budowy. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym; ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i 
komunalnymi gleb, wód i powietrza, zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i 
dymów, zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i 
metali cięŜkich, znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych, moŜliwością 
powstania poŜaru. 
 
6) Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
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7) Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej   pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach   
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Metody uŜyte przy budowie, wyraŜające się 
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną 
ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli  na tych obszarach a w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniami,  
 
8) Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
9) Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje w miarę potrzeb i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki pionowe, 
poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszty związane z robotami jak wyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są 
włączone w Cenę Ofertową. 
 
10) Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i Inwestora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.2. MATERIAŁY  
1.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych 
rozdziałach ST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane  powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest kaŜdorazowo sprawdzić waŜność i aktualność 
dokumentów dopuszczających zastosowanie materiałów z odzysku moŜe nastąpić jedynie za 
zgodą Zamawiającego i uŜytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i 
materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie 
składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i 
nieutrudniającym ruchu drogowego. 
 
1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mie jscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzory wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań  terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenie 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub wywiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
1.2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
JeŜeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ 
te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli DP lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
DemontaŜ materiałów szkodliwych winno być wykonane przez upowaŜnione firmy. 
Wykonawca winien przedłoŜyć umowę regulującą zdjęcie oraz utylizację materiałów 
szkodliwych oraz kartę utylizacji materiału szkodliwego/niebezpiecznego.    
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa  dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie  określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
warunków technologicznych wbudowania.  
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.3. SPRZĘT 
1.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość   wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniana bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót 
 
1.4. TRANSPORT 
1.4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, 
ST i wskazaniach przez Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem  przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT  
1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i ST, a takŜe normach i wytycznych.   
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje – w miarę wystąpienia takiej potrzeby - 
Projekt Technologii i Organizacji Robót lub inne wymagane projekty, np. projekt 
zabezpieczenia wykopów itd. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich 
zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w 
ramach opracowań. 
Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu mieszczą się w 
Cenie Ofertowej. 
 
1.5.1.1 Wymiana pokrycia dachowego na blachę powlekaną  
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE TECHNICZNE  
 
1.1. Pochodzenie i jakość materiałów.  
UŜywane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zarówno w zakresie ich  rodzaju jak i 
charakterystyki wymiarowej.  
1.2. Kontrole i próby.  
A) Postanowienia ogólne  
Próby przewidziane w niniejszym zakresie robót dotyczą zwykłej kontroli  dla stwierdzenia 
odpowiedniego zastosowania materiałów.  
B) Pobranie próbek i kontrola materiałów.  
Inwestor ma prawo do pobrania w dowolnej chwili próbek materiałów  uŜywanych przez 
generalnego wykonawcę i do sprawdzenia ich charakterystyk poprzez analizy w wybranym 
przez siebie laboratorium.  
2. WYMAGANIA TECHNICZNE  
2.1. Składowanie materiałów na terenie budowy.  
Materiały i elementy dostarczone na budowę w oczekiwaniu na rozpoczęcie  robót zostaną 
zabezpieczone przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi.  
2.2. Uszkodzenia.  
Za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego składowania, zabezpieczenia materiałów 
lub niedostatecznej ostroŜności w trakcie wykonywania robót odpowiada w całości generalny 
wykonawca. Koszty związane z usunięciem skutków tych uszkodzeń zostaną poniesione 
przez niego bez moŜliwo ści Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia.  
2.3. Nieciągłość pokrycia dachu, obróbki blacharskie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne pokrycie połaci dachu, styków ze ścianami, 
obróbek dla kominów oraz innych elementów zakłócających ciągłość połaci dachowych. 
Obróbki blacharskie zostaną wykonane z blachy powlekanej jak na połaci dachowej. Obróbki 
kominów i wszystkich innych otworów w pokryciu dachu naleŜą do niniejszego zakresu.  
2.4. Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowych.  
Wody opadowe naleŜy odprowadzić rynnami PCW łączone na uszczelki – półokrągłe o 
średnicy 125 mm posadowione na  rurhakach montowanych w odległości zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz  rurami spustowymi wykonanymi z PCW okrągłe o średnicy 110 
mm.   
3. OPIS ROBÓT.  
3.1 izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa 
Po rozebrani pokrycia dachowego strop dachu naleŜy ocieplić izolacją cieplną i 
przeciwdzwiękową z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho o grubości 15 cm – 
układanej na sucho.  
3.2. Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową .  
Dach naleŜy pokryć blachą powlekaną trapezową mocując ją na łatach.   
3.3. Krokwie  
Krokwie naleŜy wzmocnić deskami o grubości 32 mm poprzez nabicie dwustronne. Krokwie 
nie nadające się do uŜytku naleŜy uzupełnić.  
3.4. Łaty.  
Łaty sosnowe impregnowane naleŜy mocować do krokwi  
3.5. Dobór blachy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dobór blachy pod kątem wytrzymałości z 
uwzględnieniem m.in. kształtu pokrycia, rozpiętości między podporami, obciąŜeń, sposobu 
mocowania itd. 
3.6. Krawędzie połaci dachowych.  
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Na wszystkich krawędziach połaci dachowych zostaną wykonane obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej. WzdłuŜ okapów zostanie wykonany pas podrynnowy z blachy 
powlekanej. 
3.7. Instalacja odgromowa.  
Instalację odgromową naleŜy wykonać za pomocą elementów stalowych ocynkowanych 
spełniających wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364.  
 
1.5.1.2 Wymiana pokrycia dachowego pokrytego papą na papę termozgrzewalną wraz z 
ociepleniem stropu. 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE TECHNICZNE  
1.1. Pochodzenie i jakość materiałów.  
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa 
„B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. UŜywane materiały muszą 
odpowiadać wymaganiom zarówno w zakresie ich  rodzaju jak i charakterystyki wymiarowej.  
1.2. Kontrole i próby.  
A) Postanowienia ogólne  
Próby przewidziane w niniejszym zakresie robót dotyczą zwykłej kontroli dla stwierdzenia 
odpowiedniego zastosowania materiałów.  
B) Pobranie próbek i kontrola materiałów.  
Inwestor ma prawo do pobrania w dowolnej chwili próbek materiałów uŜywanych przez 
generalnego wykonawcę i do sprawdzenia ich charakterystyk poprzez analizy w wybranym 
przez siebie laboratorium.  
2. WYMAGANIA TECHNICZNE  
2.1. Składowanie materiałów na terenie budowy.  
Materiały i elementy dostarczone na budowę w oczekiwaniu na rozpoczęcie robót zostaną 
zabezpieczone przed uszkodzeniami i wpływami atmosferycznymi.  
2.2. Uszkodzenia.  
Za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego składowania, zabezpieczenia materiałów 
lub niedostatecznej ostroŜności w trakcie wykonywania robót odpowiada w całości generalny 
wykonawca. Koszty związane z usunięciem skutków tych uszkodzeń zostaną poniesione 
przez niego bez moŜliwo ści Ŝądania dodatkowego wynagrodzenia.  
3. OPIS ROBÓT.  
3.1 Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw 
dylatacyjnych, wykonać izolację cieplną z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji 
płytami styropianowymi o grubości 15 cm dwustronnie laminowanymi i precyzyjnie 
rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z uŜyciem pap 
asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  
 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli, rynhaków i innego oprzyrządowania, a 
takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, 
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świetlików itp.). Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi 
na powodowaną duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego teŜ względu nachylenie 
połaci dachowej nie powinno być mniejsze niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to 
moŜliwe przewidzieć większe spadki.  
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie 
po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją 
z dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym 
łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu 
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej 
warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ 
brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłuŜny 8 cm  
- poprzeczny 12-15 cm  
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w 
kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 
papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na 
spodzie zakładu pod kątem 45° 
3.2 Obróbki kominów i ogniomurów  
Po przemurowaniu kominów kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. 
Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na 
izoklin wywijamy pas o szer. 20 cm z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową 
zakańczamy na powierzchni komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem 
bitumicznym. Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część 
ogniomuru. W naroŜniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony 
zewnętrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z 
wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę nawierzchniową. 
3.3 Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem 
bitumicznym  
3.4 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niŜszej niŜ –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na 
oblodzonych podłoŜach.  
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3.5 Przy wykonaniu naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
3.6 W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym  
3.7  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z 
polichlorku winylu powinny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.  
3.8  Instalacja odgromowa  
Instalację odgromową naleŜy wykonać za pomocą elementów stalowych ocynkowanych 
spełniających wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364. 
4. SPRZĘT  
4.1 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
5. KONTROLA WYKONANIA POKRYĆ  
5.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:  
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych  
6. Odbiór robót budowlanych  
6.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze. 
6.2 Odbiór pokrycia z papy  
6.3 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz do papy naleŜy przeprowadzić przez 
nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek naleŜy 
naciąć nad miejscem przyklejenia papy  
6.4 Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych 
i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 
m2.  
6.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
6.6 Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych  
6.7 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian  
6.8 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  
6.9 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych  
 
 
1.5.1.3 Wymiana stolarki okienne j na PCV  
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE TECHNICZNE  
Przed przystąpieniem do realizacji zadania naleŜy wykonać pomiary otworów okiennych. 
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i sztuką budowlaną. Kontrola 
postępu prac będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.  
Parametry okien winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezaleŜnych badań 
laboratoryjnych 
2. WYMAGANIA TECHNICZNE  
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Okna z tworzywa PCV, winny być w gatunku pierwszym, posiadając atesty ITB 
dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną  
 
3. OPIS ROBÓT.  
3.1. MontaŜ okien i parapetów  
Zakres robót  
- Szpachlowanie i tynkowanie ościeŜy okien po rozbiórce istniejących okien  
- MontaŜ okien w istniejących otworach okiennych,  
- MontaŜ parapetów z blachy powlekanej, 
Warunki wykonania robót – z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
budowlano – montaŜowych  
 
4. KONTROLA WYKONANIA 
Odbiór robót – naleŜy sprawdzić:  
- Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych  
- Po ustawieniu okna naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu u 
zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy  
 
1.5.1.4 Remont schodów  
- Zakres robót – rozbiórka schodów betonowych i murak 
- Deskowanie konstrukcji betonowej schodów prostych - podbudowa pod nowe stopnie  
- MontaŜ zbrojenia 
- okładziny schodów z płytek 
- montaŜ balustrady schodowej   
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE TECHNICZNE  
Warunki wykonania robót – zgodnie z warunkami technicznymi  wykonywania i odbioru 
robót budowlanych Pozostałe materiały przewidziane kosztorysem do realizacji robót 
powinny być zastosowane w rodzaju, klasie i gatunku zgodnie ze specyfikacją zawartą w 
normatywach poszczególnych pozycji. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduję niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót 
zarówno w miejscu tych robót, jak przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
2 MATERIAŁY. 
2.1 Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie  z wymaganiami 
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montaŜowych" - tom l rozdz. 5 - wyd. „Arkady”  W-wa 1989 r. Konstrukcja deskowań 
powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych: 
a) parciem świeŜej masy betonowej, 
b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Deskowanie zaleca się 
wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania naleŜy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość 
desek 32 mm, maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się stosowanie innych deskowań 
systemowych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
2.2 Zbrojenie schodów prętami stalowymi o przekroju kołowym gładkimi lub Ŝebrowanymi o 
średnicy 8mm. Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiekcie objętym 
zakresem projektu stosuje się klasę i gatunek wg poniŜszych danych: Klasa A-0 - stal okrągła, 
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gładka StoS o średnicach o Φ 6 i 8 mm Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać 
wyŜarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeŜeli nie stosuje się połączeń spawanych 
lub zgrzewanych.Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z 
betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane 
do prętów. 
2.3 Beton 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie betonów konstrukcyjnych dla  realizacji przedmiotowych budowli, łącznie 
z zasadami prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, 
dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45,  nasiąkliwość do 5%. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5° C naleŜy nie później niŜ po 24 godz. Od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na dobę). 
 
2.4 Okładziny schodów naleŜy wykonać z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30x30 
układanych metodą zwykła. Balustrada schodowa wykonana ze stali nierdzewnej 
przymocowana do stopni za pomocą śrub. 
3. OBMIAR ROBÓT 
3.1. Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym 
terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na  piśmie.    
 
3.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 
 
1.5.1.5 Elewacja budynku wraz z dociepleniem  
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE TECHNICZNE  
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez 
Zamawiającego. Prace będą prowadzone w obiektach czynnym. Zamawiający przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową. 
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2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robot oraz wymaganiom 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. 
Wszystkie materiały i urządzenia uŜyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 
spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 
Docieplenie elewacji metodą lekko – mokrą,  
- na ścianach styropian grubości 10 cm, 
- wszystkie naroŜa naleŜy wzmocnić naroŜnikami aluminiowymi, 
- układanie styropianu gr 10 cm  naleŜy rozpocząć listwą startową, 
- przyklejenie płyt styropianowych grubości 2 cm do ościeŜy, 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robot Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robot, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robot. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem załoŜeń ogólnych i szczegółowych. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 
zostaną dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
Roboty w zakresie branŜy budowlanej 
- odparzony tynk skuć ze ścian 
- przygotowanie podłoŜa ścian poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. 
- w miejscach skutego odparzonego tynku wykonać tynk kat. III 
- wykonanie docieplenia ścian metodą lekko – mokrą grubości 10 cm 
- ościeŜe  ze styropianu gr 2 cm 
- montaŜ obróbek i parapetów podokiennych, rur spustowych, instalacji odgromowej, 
uchwytów flagowych 
5.2. Warunki wykonania robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z przedmiarami robot 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy wykonać wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych” oraz 
obowiązujących norm.  
Docieplenie elewacji będzie realizowane w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac. Przed złoŜeniem oferty, Wykonawca 
zobowiązany jest zapoznać się z obiektami  i zgłosić ewentualne uwagi. 
6. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT 
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Roboty zanikające naleŜy zgłaszać do odbioru inspektorskiego. Warunkiem przystąpienia do 
odbioru końcowego będzie zakończenie robot, potwierdzone przez inspektora nadzoru, oraz 
przedłoŜenie kompletu dokumentów odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 
powiadomić zamawiającego o zakończeniu robot. 
Rozliczenie robot kosztorysem powykonawczym. 
 
1.6.  KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT  
1.6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz ST. W przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma  uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
1.6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo.  
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w obieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek.  W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
Do umoŜliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST.  
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby, które: 
1.  Posiadają oznakowanie CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego    
zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą  
techniczną bądź polską specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG. 
2.  Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
3.  Oznakowany jest znakiem budowlanym „B" w przypadku wyrobów dla których nie ma 
jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi regulacjami do 
powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej deklaracji zgodności. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny te cechy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.6.7. Kontrola jakości - wymagania szczegółowe 
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W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania 
określonego zakresu robót, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
1.7.1. Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym 
terminem. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora Nadzoru na  piśmie.    
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 
 
1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
1.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym  odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznik a do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.8. ODBIÓR ROBOT 
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty pod legają następujący m odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiaj ącym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.    
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
1.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót ustalonego  
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Zasady odbioru ostatecznego robót 
1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.   
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywania robót   w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełnia- jące będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznaczy komisja 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót". 
 
 
1.9 DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
W tekście powołano się na następujące akty prawne; 
[1]     Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207 poz.2016 
z 2003 roku z późniejszymi zmianami); 
[2]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki   
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. póz 690 z późniejszymi zmianami); 
[3]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 75,póz 690); 
[4]    Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 72 z 2002 r, poz.664 z późniejszymi zmianami) 
[5]     Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
listopada 2002r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
[6]     Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
[7]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dn. 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz. U. Nr 26, póz. 239); 
[8]    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji   zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728); 
[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, 
póz. 679); 
[10]    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej, (Dz. U. Nr 99, póz. 637); 
[II]    Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, póz. 250 z 
późniejszymi zmianami); 
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[12]   Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać   zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub   
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr5,poz.53); 
[13]   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  
z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, póz. 
456 z późniejszymi zmianami); 
[14]      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.  14 września 1999 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, póz. 911 z 
późniejszymi zmianami); 
[15]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 
148, póz. 974); 
[16]    Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania    Polskich Norm dotyczących amunicji oraz 
ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr 38, póz. 457); 
[17]    „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych" Warszawa 
1989, wydawnictwo „Arkady”. 
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ZAŁĄCZNIK NR 11  

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

 



 82 

 



 83 

 



 84 

 



 85 

 



 86 

 



 87 

 



 88 

 



 89 

 



 90 

 



 91 

 



 92 

 



 93 

 



 94 

 



 95 

 



 96 

 



 97 

 



 98 

 



 99 

 



 100 

 



 101 

 



 102 

 



 103 

 



 104 

 



 105 

 



 106 

 



 107 

 



 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

 
 

 



 110 

 



 111 

 



 112 

 



 113 

 



 114 

 



 115 

 



 116 

 



 117 

 



 118 

 



 119 

 



 120 

 



 121 

 



 122 

 



 123 

 



 124 

 



 125 

 



 126 

 



 127 

 



 128 

 



 129 

 



 130 

 



 131 

 



 132 

 



 133 

 



 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 

 



 136 

 



 137 

 



 138 

 



 139 

 



 140 

 



 141 

 



 142 

 



 143 

 



 144 

 



 145 

 



 146 

 



 147 

 



 148 

 



 149 

 



 150 

 



 151 

 



 152 

 



 153 

 



 154 

 



 155 

 



 156 

 



 157 

 



 158 

 



 159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 160 

ZAŁĄCZNIK NR 12  

 

ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT DO WYKONANIA - ROBOTY 

UZUPEŁNIAJ ĄCE 

 
I. BUDYNEK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 
WIŚLICY NA UL. KILI ŃSKIEGO 

 
 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Budynek Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy na ul. Kili ńskiego 

1   ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN PIWNIC - KOD CPV: 45321000-3 

1 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0212-01 

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbro jonych o grubości do 15 cm - rozbiórka opaski wokó ł 
budynku 

m3     

    7.538 m3 7.538   

        RAZE
M 

7.538 

2 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0102-02 

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna 
do 1.5 m i g łębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub 
wilgotnym kat.III 

m3     

    50.25 m3 50.250   

        RAZE
M 

50.250 

3 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0105-02 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi 
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 
III 

m3     

    50.25 m3 50.250   

        RAZE
M 

50.250 

4 
d.1 

KNR 2-
02 0609-
08 

Izo lacje cieplne i p rzeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
pionowe na lepiku bez siatki metal. 

m2     

    100.5 m2 100.500   

        RAZE
M 

100.500 

5 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0213-01 

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 
cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłoŜu 
gruntowym przy budynku 

m2     

    50.25 m2 50.250   

        RAZE
M 

50.250 
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2   WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM - kod CPV: 
45321000-3; 45324000-4 

6 
d.2 

KNR 4-
03 0708-
03 

DemontaŜ i ponowny montaŜ przewodów instalacji 
odgromowej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na ścianie 

m     

    20 m 20.000   

        RAZEM  20.000 

7 
d.2 

KNR 4-
03 0701-
04 

DemontaŜ i ponowny montaŜ wsporników instalacji 
odgromowej na ścianie 

szt.     

    12 szt. 12.000   

        RAZEM  12.000 

8 
d.2 

KNR-W 
4-03 
1143-02 

DemontaŜ wysięgników na ścianie szt.     

    5 szt. 5.000   

        RAZEM  5.000 

9 
d.2 

KNR-W 
4-03 
1116-03 

DemontaŜ przewodów wtynkowych z podłoŜa ceglanego m     

    35 m 35.000   

        RAZEM  35.000 

10 
d.2 

KNNR 3 
0601-01 

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach i 
gzymsach /w tym na kominie/ 

m2     

    172.48 m2 172.480   

        RAZEM  172.480 

11 
d.2 

KNR 2-
02 0902-
01 

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich, wyk.ręczn. /w 
tym na komin ie/ 

m2     

    172.48 m2 172.480   

        RAZEM  172.480 

12 
d.2 

KNR 4-
01 0733-
04 

Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cem.-wap.na 
ścianach płaskich ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) 

m2     

    56.24 m2 56.240   

        RAZEM  56.240 

13 
d.2 

KNR 0-
23 2611-
01 

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczen ie mechaniczne i zmycie 

m2     

    262.44 m2 262.440   

        RAZEM  262.440 
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14 
d.2 

KNR-W 
5-08 
0101-03 

MontaŜ uchwytów pod rury win idurowe układane pojedynczo 
z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do 
kołków p lastykowych w podłoŜu z ceg ły 

m     

    35 m 35.000   

        RAZEM  35.000 

15 
d.2 

KNR-W 
5-08 
0110-02 

Rury win idurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach 

m     

    35 m 35.000   

        RAZEM  35.000 

16 
d.2 

KNR 0-
23 2611-
03 

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 

m2     

    262.44 m2 262.440   

        RAZEM  262.440 

17 
d.2 

KNR 0-
23 2612-
09 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
zamocowanie listwy cokołowej 

m     

    83.25 m 83.250   

        RAZEM  83.250 

18 
d.2 

KNR 0-
23 2612-
01 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie p łyt styropianowych grub. 10 cm do ścian 

m2     

    374.92 m2 374.920   

        RAZEM  374.920 

19 
d.2 

KNR 0-
23 2612-
02 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie p łyt styropianowych grub. 2 cm do ościeŜy 

m2     

    38.88 m2 38.880   

        RAZEM  38.880 

20 
d.2 

KNR 0-
23 2612-
04 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian 

szt     

    1500 szt 1500.000   

        RAZEM  1500.000 

21 
d.2 

KNR 0-
23 2612-
06 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

m2     

    374.92 m2 374.920   

        RAZEM  374.920 

22 
d.2 

KNR 0-
23 2612-
07 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach 

m2     
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    38.88 m2 38.880   

        RAZEM  38.880 

23 
d.2 

KNR 0-
23 2612-
08 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona 
naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym 

m     

    147.2 m 147.200   

        RAZEM  147.200 

24 
d.2 

KNR 0-
23 0931-
01 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy 
tynkarskiej 

m2     

    413.8 m2 413.800   

        RAZEM  413.800 

25 
d.2 

KNR 0-
23 0931-
02 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie 
poziome 

m2     

    288.32 m2 288.320   

        RAZEM  288.320 

26 
d.2 

KNR 0-
23 0931-
04 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o szer. do 30 cm 

m2     

    38.88 m2 38.880   

        RAZEM  38.880 

27 
d.2 

KNR 0-
33 0124-
06 

Tynki elewacy jne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z 
róŜnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o 
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręczn ie /cokół/ 

m2     

    86.6 m2 86.600   

        RAZEM  86.600 

28 
d.2 

KNR-W 
2-02 
0923-01 
analogia 

Osłony okien fo lią  polietylenową m2     

    52.8 m2 52.800   

        RAZEM  52.800 

29 
d.2 

KNR-W 
2-02 
1603-01 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2     

    357.25 m2 357.250   

        RAZEM  357.250 

30 
d.2 

KNR-W 
4-01 
1212-05 

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2     

    15.5 m2 15.500   
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        RAZEM  15.500 

31 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3     

    5.88 m3 5.880   

        RAZEM  5.880 

32 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-12 

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na 
kaŜdy następny 1 km Krotność = 5 

m3     

    5.88 m3 5.880   

        RAZEM  5.880 

 
 

II. BUDYNEK URZ ĘDU GMINY W WI ŚLICY NA UL. OKOPOWEJ 8 
 
 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Budynek Urzędu Gminy w Wiślicy na ul. Okopowej 8 

1   WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM - kod CPV: 
45321000-3; 45324000-4 

1 
d.1 

KNR 4-03 
0708-03 

DemontaŜ i ponowny montaŜ przewodów instalacji 
odgromowej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na ścianie 

m     

    28 m 28.000   

        RAZEM  28.000 

2 
d.1 

KNR 4-03 
0701-04 

DemontaŜ i ponowny montaŜ wsporników instalacji 
odgromowej na ścianie 

szt.     

    9 szt. 9.000   

        RAZEM  9.000 

3 
d.1 

KNR-W 
4-03 
1143-02 

DemontaŜ wysięgników na ścianie szt.     

    1 szt. 1.000   

        RAZEM  1.000 

4 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0353-13 
analogia 

Wykucie z muru uchwytów flagowych szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM  2.000 

5 
d.1 

KNR-W 
4-03 
1116-03 

DemontaŜ przewodów wtynkowych z podłoŜa ceglanego m     
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    50 m 50.000   

        RAZEM  50.000 

6 
d.1 

KNNR 3 
0601-01 

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach i 
gzymsach 

m2     

    152.26 m2 152.260   

        RAZEM  152.260 

7 
d.1 

KNNR 3 
0601-03 

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ościeŜach szer, 
15 cm 

m     

    50.18 m 50.180   

        RAZEM  50.180 

8 
d.1 

KNR 2-02 
0902-01 

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich, wyk.ręczn. m2     

    152.26 m2 152.260   

        RAZEM  152.260 

9 
d.1 

KNR 4-01 
0733-04 

Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cem.-wap.na 
ścianach płaskich ( ponad 5 m2 w 1 miejscu ) 

m2     

    76.13 m2 76.130   

        RAZEM  76.130 

10 
d.1 

KNR 2-02 
0902-03 

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm 
wyk.ręcznie 

m2     

    7.53 m2 7.530   

        RAZEM  7.530 

11 
d.1 

KNR 2-02 
1219-08 

Uchwyty do flag szt.     

    2 szt. 2.000   

        RAZEM  2.000 

12 
d.1 

KNR 0-23 
2611-01 

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczen ie mechaniczne i zmycie 

m2     

    152.27 m2 152.270   

        RAZEM  152.270 

13 
d.1 

KNR 0-17 
2608-02 

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą  - 
impregnacja grzybobójcza jednokrotnie 

m2     

    73.5 m2 73.500   

        RAZEM  73.500 

14 
d.1 

KNR-W 
5-08 
0101-03 

MontaŜ uchwytów pod rury win idurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do 
kołków p lastykowych w podłoŜu z ceg ły 

m     

    50 m 50.000   

        RAZEM  50.000 
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15 
d.1 

KNR-W 
5-08 
0110-02 

Rury win idurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach 

m     

    50 m 50.000   

        RAZEM  50.000 

16 
d.1 

KNR 0-23 
2611-03 

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 

m2     

    304.53 m2 304.530   

        RAZEM  304.530 

17 
d.1 

KNR 0-23 
2612-09 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
zamocowanie listwy cokołowej 

m     

    49 m 49.000   

        RAZEM  49.000 

18 
d.1 

KNR 0-23 
2612-01 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie p łyt styropianowych grub. 10 cm do ścian 

m2     

    284.93 m2 284.930   

        RAZEM  284.930 

19 
d.1 

KNR 0-23 
2612-02 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie p łyt styropianowych grub. 2 cm do ościeŜy 

m2     

    15.05 m2 15.050   

        RAZEM  15.050 

20 
d.1 

KNR 0-23 
2612-04 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian 

szt     

    1140 szt 1140.000   

        RAZEM  1140.000 

21 
d.1 

KNR 0-23 
2612-06 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ścianach 

m2     

    284.93 m2 284.930   

        RAZEM  284.930 

22 
d.1 

KNR 0-23 
2612-07 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach 

m2     

    15.05 m2 15.050   

        RAZEM  15.050 

23 
d.1 

KNR 0-23 
2612-08 

Ociep lenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona 
naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym 

m     

    131.3 m 131.300   

        RAZEM  131.300 

24 
d.1 

KNR 0-23 
0931-01 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy 
tynkarskiej 

m2     
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    299.98 m2 299.980   

        RAZEM  299.980 

25 
d.1 

KNR 0-23 
0931-02 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie 
poziome 

m2     

    284.93 m2 284.930   

        RAZEM  284.930 

26 
d.1 

KNR 0-23 
0931-04 

Wyprawa elewacy jna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręczn ie na uprzednio 
przygotowanym podłoŜu - ościeŜa o szer. do 30 cm 

m2     

    24.08 m2 24.080   

        RAZEM  24.080 

27 
d.1 

KNR 0-33 
0124-06 

Tynki elewacy jne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z 
róŜnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o 
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręczn ie /cokół/ 

m2     

    19.6 m2 19.600   

        RAZEM  19.600 

28 
d.1 

KNR-W 
2-02 
0923-01 
analogia 

Osłony okien fo lią  polietylenową m2     

    43.65 m2 43.650   

        RAZEM  43.650 

29 
d.1 

KNR-W 
2-02 
1603-01 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2     

    324.78 m2 324.780   

        RAZEM  324.780 

30 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0109-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3     

    3.05 m3 3.050   

        RAZEM  3.050 

31 
d.1 

KNR-W 
4-01 
0109-12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na kaŜdy 
następny 1 km Krotność = 5 

m3     

    3.05 m3 3.050   

        RAZEM  3.050 

2   PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - kod CPV 45262300-4 

32 
d.2 

KNR-W 
4-01 
1306-01 

DemontaŜ balustrad schodowych stalowych szt.     
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    1 szt. 1.000   

        RAZEM  1.000 

33 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0212-03 

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - 
rozbiórka schodów betonowych 

m3     

    1.7 m3 1.700   

        RAZEM  1.700 

33 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0201-08 

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej schodów 
prostych 

m2     

    4.25 m2 4.250   

        RAZEM  4.250 

34 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0202-02 

Przygotowanie i montaŜ zbrojen ia z prętów stalowych gładkich 
lub Ŝebrowanych o śr. 8 mm 

kg     

    9.6 kg 9.600   

        RAZEM  9.600 

35 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0203-10 

Wylanie zbrojonych schodów prostych z betonu 
monolitycznego 

m3     

    2 m3 2.000   

        RAZEM  2.000 

36 
d.2 

KNR 0-12 
1120-03 

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, 
układanych metodą zwykłą 

m2     

    5 m2 5.000   

        RAZEM  5.000 

37 
d.2 

KNR 0-12 
1119-05 

Coko liki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi 
wysokości cokolika równej 15 cm 

m     

    2.4 m 2.400   

        RAZEM  2.400 

37 
d.2 

KNR 0-33 
0124-06 

Tynki elewacy jne organiczne na bazie Ŝywicy syntetycznej z 
róŜnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o 
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręczn ie - obłoŜenie schodów 

m2     

    1.6 m2 1.600   

        RAZEM  1.600 

38 
d.2 

KNR-W 
2-02 
1207-01 
analogia 

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do 
stopni śrubami 

m     

    4.2 m 4.200   

        RAZEM  4.200 

39 
d.2 

kalk. 
własna 

MontaŜ daszku osłonowego wraz ze ścianką osłonową z 
włókien poliwęglanowych na konstrukcji stalowej 

szt     
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    1 szt 1.000   

        RAZEM  1.000 

40 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3     

    1.7 m3 1.700   

        RAZEM  1.700 

41 
d.2 

KNR-W 
4-01 
0109-12 

Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na kaŜdy 
następny 1 km Krotność = 5 

m3     

    1.7 m3 1.700   

        RAZEM  1.700 

 


