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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

na: „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku 

wraz z wymianą infrastruktury technicznej”. 

 

Etap I: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie 

okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu A).  

 

Etap II: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie 

okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu B). Termomodernizacja 

budowy basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze schodami wyjścia głównego.  

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwana 

dalej ustawą. 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku 

89-300 Wyrzysk Plac Wojska Polskiego 19 

który działa w imieniu Gminy Wyrzysk 

tel. 67 255 90 89, e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl 

www. osirwyrzysk.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 



III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

 

Etap I: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie 

okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu A).  

 

Etap II: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie 

okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu B). Termomodernizacja 

budowy basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze schodami wyjścia głównego. 

 

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.: 

1) roboty rozbiórkowe 

2) dostawę i montaż konstrukcji dachowej 

3) pokrycie dachu 

4) obróbki blacharskie 

5) wymiana okien i drzwi 

6) prace porządkowe 

3. Warunki prowadzenia robót: 

1) przystąpienie do robót zostanie potwierdzone protokołem przekazania spisanym  przy 

udziale inspektora nadzoru, przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, 

2) zgodnie z harmonogramem prac, 

3) po zakończeniu robót podpisanie protokołu odbioru końcowego robót uwarunkowane 

jest wykonaniem i dostarczeniem przez wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej  

zakresu robót wynikającego z umowy o roboty budowlane, 

4) wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów bhp 

i p.poż. 

5) odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko, wykonawca 

dostarczy inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu 

na legalne wysypisko 

6) zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną wykonawca zrealizuje na swój 

koszt z miejsc wskazanych przez zamawiającego, wykonawca we własnym zakresie 

zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii  elektrycznej 



dla placu budowy, na podstawie których dokonywane będzie rozliczenie wg stawek 

dysponentów sieci 

7) urządzenie placu budowy wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakres zamówienia określają:  

1. Wzór umowy - załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Dokumentacja techniczna, w tym projekt budowlany, STWiOR, przedmiar robót. 

. 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

45.00.00.00-7  Roboty budowlane 

 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wszystkie roboty 

budowlane objęte przedmiotem zamówienia (określone w przedmiarze robót) jeśli 

wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 & 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - kodeks Pracy. 

 

Sposób udokumentowania: 

Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz na każde żądanie 

zamawiającego do przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym 

zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganie z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia 

oświadczenia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo 

żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Data zakończenia: Etap I – do 30.11.2018; Etap II – do 31.05.2019 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1) Zdolność techniczna lub zawodowa 

a) udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 2 zamówienia,  

z których każde obejmowało swoim zakresem wykonanie podobnych robót 

budowlanych o  wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto 

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, zatrudniali średnio rocznie co najmniej 6 osób  

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji  

kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania  robotami 

budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowalnym.  

 

VI. Podstawy wykluczenia 

  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne przesłanki wykluczenia  wykonawcy z 

postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy tj: Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 

określonych w art. 17 ust. pkt. 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy - chyba 

że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

 

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

          - na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy 

          - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. 

 



VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

A. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;  

 - do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

    o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału   

    w postępowaniu. 

B.  Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy 

(sekcja III.4 ogłoszenia o zamówieniu): 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

2) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) odpisu z właściwego rejestru lub z  centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 



celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; 

2.   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że: 

 a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne    

    lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

 b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

3.  Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. 

a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

4.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których jest mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

5.   W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego 



 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

6.   Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1. 

 

C. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie 

zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 

ustawy (sekcja III.5.1 ogłoszenia o zamówieniu). 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda od wykonawcy informacji z banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, celem wykazania spełnienia 

warunku opisanego w ust. V pkt 1 SIWZ i sekcji III.1.2) ogłoszenia o zamówieniu, w 

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego przez 

zamawiającego  warunku udziału w postępowaniu. 

 

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

       1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

opisanego w ust. V pkt 2 SIWZ i sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonaniu i podmiotów, na rzecz których roboty te 



zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 

       2) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy, w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. V pkt. 2 SIWZ i 

sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu 

składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie,  

 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie 

niezbędnym  do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. V pkt. 2 SIWZ i sekcji 

III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, wraz z informacjami na temat ich uprawnień 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

D. Informacje dodatkowe (sekcja IV.6.6 ogłoszenia o zamówieniu): 

 

1.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji 

dotyczącej: 1) kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach; przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 



spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy ( nie podleganie wykluczeniu oraz 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu). 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z 

nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

danego zadania. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne, zawodowe lub czy ich sytuacja finansowa czy ekonomiczna, pozwolą na 

wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 13-22 i 

ust. 5 ustawy. 

6. W odniesieniu do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te 

realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna czy finansowa 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie będą potwierdzały spełnienia warunków udziału 

postępowaniu  przez wykonawcę lub będą zachodziły wobec tych podmiotów przesłanki 

wykluczenia, zamawiający zażąda od wykonawcy, aby w terminie przez zamawiającego 

określonym: 

 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

 2) zobowiązał sie do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeśli  

           wykaże zdolności techniczne, zawodowe, sytuację ekonomiczną czy finansową, o 

           której mowa w pkt. 3. 



8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

podstaw do jego wykluczenia oraz, że spełnia w zakresie, w jakim powołuje sie na ich 

zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  o tych podmiotach w 

oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 

składa każdy z nich. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia. 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji 

sektora publicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1243). 

11. Oświadczenia, o których jest mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące 

wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składa sie 

w oryginale. 

12.  Dokumenty, o których jest mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, inne niż 

oświadczenia, składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 



16. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo winno być złożone w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do 

oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu, w oryginale lub 

poświadczonej notarialnie kopii. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów lub 

oświadczeń, a także wskazanie osób do porozumiewania się z wykonawcami 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa sie za pośrednictwem 

poczty, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu poczty elektronicznej. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty, 

posłańca lub osobiście na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, 89-300 

Wyrzysk Plac Wojska Polskiego 19 II piętro 

 Nie dopuszcza sie składania ofert w postaci elektronicznej. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego są: 

 Beata Borowczak – kierownik OSiR Wyrzysk 

        tel. 67 255 90 89, e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wysokość wadium. 

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

70 000 zł  

2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez    



    Wykonawcę tzn.: oryginał dokumentu będącego każdą inną formą wadium (niż pieniężna)  

    wymienioną w Rozdziale IX Wymagania dotyczące wadium ust. 2.b)-e) niniejszej IDW; 

3) Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli przed upływem terminu składania ofert nie  

    zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości. 

2. Forma wadium. 

     Wadium może być wniesione w następujących formach: 

    a) pieniądzu; 

    b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   

        kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

   c) gwarancjach bankowych; 

  d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

  e) 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 (Dz.   

      U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

    1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek    

        Zamawiającego: 

60 8937 0007 0000 1948 2000 0010 

   2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach należy załączyć w oryginale do   

       oferty. 

4. Termin wniesienia wadium. 

     Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium   

     wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęta zostaje data i godzina  

    uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

 

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz musi    

    gwarantować bezwarunkowe i nieodwołalne wypłacenie Zamawiającemu na jego pierwsze    

    żądanie każdej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia.  

    Dokument ten nie może zawierać zapisów które uzależniają wypłatę 

    zabezpieczenia od dodatkowych działań Zamawiającego określonych przez Gwaranta. 

 

X. Termin związania ofertą 



 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

2. Ofertę składa sie pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

4. Wykonawca składa ofertę w zamkniętym opakowaniu, opisanym : 

Przebudowa konstrukcji dachowej hali basenu w Wyrzysku ,oraz nazwa i adres wykonawcy. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji  

 89-300 Wyrzysk Plac Wojska polskiego 19 (II piętro) 

W nieprzekraczalnym terminie: 17.08.2018 r. do godz. 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji  

 89-300 Wyrzysk Plac Wojska polskiego 19 (II piętro) 17.08.2018 r. o godz. 10:15.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia (zadania) oraz informacje dotyczące złożonych ofert, określone 

w art. 86 ust.4 ustawy. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej  

www.osirwyrzysk.pl i www.sapowyrz.pl informacje przewidziane w art. 86 ust. 5 ustawy. 

5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

 Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie składniki kalkulacyjne: robociznę, narzut 

kosztów pośrednich od R, S oraz zysk od R, S, Kp. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi będzie sie kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z 

podaniem ich wag oraz sposobu oceny ofert. 

http://www.osirwyrzysk.pl/
http://www.sapowyrz.pl/


  

 1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 

     1) cena - 60% 

     2) przedłużenie minimalnego okresu gwarancji - 40% 

 2. Sposób przyznawania punktów: 

  1) cena 

                                                                       cena brutto oferty najniższej 

   ilość punktów(max 60pkt)= ------------------------------------------   x 60       

                                                                        cena brutto oferty badanej 

 

  2) przedłużenie minimalnego okresu gwarancji 

       - wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt, przyznawanych na  

                   następującej zasadzie: 

   - minimalny termin gwarancji  ( 12 miesięcy )  - 0 pkt 

   - 24 miesiące gwarancji - 20 pkt 

   - 48 i więcej miesięcy gwarancji - 40 pkt 

 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę 

punktów w poszczególnych kryteriach oceny. 

 4. Minimalny okres gwarancji - 24 miesięcy od daty odbioru. 

 5. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb. 

 6. Oferowane przedłużenie minimalnego okresu gwarancji liczone w pełnych miesiącach 

należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 1. Zamawiający żąda do dnia podpisania umowy wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 2. Zamawiający wymaga do dnia podpisania umowy przedłożenia polisy lub innego 

dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 



odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 

5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

 2. Zabezpieczenie określone w pkt XVI.1 SIWZ wnosi sie najpóźniej w dacie zawarcia 

umowy, można je wnieść w jednej lub kilku formach: 

  a) pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

                 oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze  

                 zobowiązaniem pieniężnym, 

  b)  gwarancjach bankowych, 

  c)  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

      d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

Przedsiębiorczości 

        3.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaci pełną  

           kwotę zabezpieczenia na konto zamawiającego:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku 60 8937 0007 0000 1948 2000 0010 

 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty 

poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie zamawiającego, właściwie podpisane, 

zwierające oświadczenie zamawiającego, że wykonawca nie wykonał lub nie należycie 

wykonał umowę, bądź nie usunął/nie należycie usunął wad ujawnionych w okresie 

rękojmi. Zamawiający nie dopuszcza żądania przez wystawcę poręczenia lub 

gwarancji dodatkowych dokumentów, warunkujących zapłatę. 

 5. Zabezpieczenie w wysokości określonej w pkt XVI.1 SIWZ służy do pokrycia roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

 6. W terminie 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich przez 

zamawiającego jako należycie wykonanych, zamawiający zwróci 70% kwoty 



zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 30% na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

 7.  Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 

zwrócona wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu 

ewentualnych odszkodowań czy kosztów usunięcia wad. 

 8. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione 

w 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

 9. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia i zostanie zwrócone wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu 

rękojmi, w momencie kiedy zamawiający stwierdzi brak wad lub ich usunięcie w 

terminie przez wykonawcę. 

 10. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt XVI.5 SIWZ nie może upłynąć 

wcześniej niż z upływem 30 dni od przekazania przez wykonawcę robót i przyjęcia ich 

przez zamawiającego. 

 11. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt XVI.9 SIWZ  nie może upłynąć 

wcześniej niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi. 

 

 XVII. Wzór umowy 

   

 Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru 

stanowiącego załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta pomiędzy Gminą Wyrzysk  

w imieniu której działa Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku a wybranym 

wykonawcą.  

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. 



 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 3. Środkami ochrony prawnej są: 

      - odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy, 

      - skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy. 

 

XIX. Postanowienia końcowe 

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 3. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy. 

 7. Podwykonawcy: 

     1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub 

podwykonawcom 

     2) zamawiający żąda od wykonawcy wskazania tych części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm 

podwykonawców, w umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca 

będzie wykonywał sam lub za pomocą podwykonawców 

     3) zamawiający żąda, aby wykonawca przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia, podał nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi; wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług 



     4) zamawiający dopuszcza  zmianę lub rezygnację z podwykonawcy; jeżeli zmiana lub 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się 

wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wówczas 

wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał sie w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia 

     5)  jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie 

zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy 

     6)  jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki 

wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy 

     7)  zapisy ppkt 5) i 6) stosuje się wobec dalszych podwykonawców 

     8) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie całego zamówienia 

     9) wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub dokonać jej zmiany (w formie aneksu) jest zobowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu 

projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany za każdym razem dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z 

projektem umowy lub aneksu do umowy 

   10)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien być określony jako " do 30 

dni" od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej 



   11)  wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy w terminie 7 

dni od dnia zawarcia 

   12)  wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy w terminie 7 

dni od dnia jej zawarci, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  

20 000 zł brutto 

   13) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi w umowie wykonawcy 

z zamawiającym. 

 

XX. Załączniki 

 

 Załącznik nr 1 Wzór umowy 

 Załącznik nr 2 Wzór oferty 

 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu  

              warunków udziału w postępowaniu 

 Załącznik nr 4 Wzór wykazu robót budowlanych 

 Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o wielkości średniego rocznego zatrudnienia  

              u wykonawcy 

 Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób uczestniczących w zamówieniu 

 Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do  

               tej samej grupy kapitałowej 

 Załącznik nr 8 Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy do  

             dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji   

             zamówienia 



                                                                W Z Ó R   U  M  O  W  Y 

O     R  O  B  O  T  Y     B  U  D  O  W  L  A  N  E 

nr ………. 

zawarta w dniu ………………………………….. w Wyrzysku pomiędzy:    

Gminą Wyrzysk z siedzibą  w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,                             

NIP 764-260-71-73 w imieniu, której działa Beata Borowczak kierownik Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, 89-300 Wyrzysk Plac Wojska Polskiego 19 

przy kontrasygnacie Beaty Matczyńskiej Głównej Księgowej Samorządowej Administracji 

Placówek, 

zwaną dalej w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści umowy WYKONAWCĄ, 

łącznie w treści umowy zwane STRONAMI 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.  1579 z późn. zm.). 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:  

 

Etap I: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz 

powiększenie okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu A).  

 

Etap II: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz 

powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie 

segmentu B). Termomodernizacja budowy basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze 

schodami wyjścia głównego. 

 

Zakres robót obejmuje w szczególności:    

- roboty rozbiórkowe 

- dostawę i montaż konstrukcji dachu  

-  pokrycie dachu 



- obróbki blacharskie 

- przebudowę ścian 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

- prace porządkowe 

(pozostałe prace związane z pracami określonymi wyżej zgodnie z przedmiarami robót). 

2. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie 

budowlanym, STWiOR, przedmiarach robót, SIWZ i wytycznymi Zamawiającego oraz ofertą 

Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelką niezbędną dokumentacją, 

uwarunkowaniami technicznymi i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

§2 

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:…………………………………………………………. 
2.Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. Beata Borowczak. 
 

§3 

Obowiązki stron, zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu prac w terminie 7 dni od podpisania (zawarcia) umowy, 

2) przekazanie dokumentacji technicznej na dzień przekazania terenu budowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie 

wykonywanych robót. 

3. Zamawiającemu przysługuje 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmiany, lub wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu celem zaakceptowania szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 7 dni od dnia podpisania (zawarcia) 

umowy. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga uzyskania 

zgody Zamawiającego 

2) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót osób 

wymienionych w załączonym do oferty wykazie. 

3) przejęcie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, 

4) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

5) zorganizowanie zaplecza i placu robót, 

6) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót, 



7) oczyszczanie nawierzchni ulic i dróg sąsiednich i przyległych do terenu robót z wszelkich 

nieczystości związanych z prowadzonymi pracami, a szczególnie z ziemi i błota, 

8) odtworzenie terenów w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzenia 

prac, 

 9) ponoszenie wszelkich opłat i odszkodowań na rzecz osób trzecich za szkody wyrządzone  

w ich majątku, 

10) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego 

pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz, 

 11) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

 12) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego 

przedmiotu umowy, 

 13) pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, zużytych                            

do wykonania przedmiotu umowy, kwota należności zostanie ustalona na podstawie 

wysokości zużycia wynikającego z odczytów liczników i aktualnych stawek. 

14) pisemne zgłaszanie wykonania robót do odbioru częściowego i końcowego, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, a także projekt jej zmian o treści zgodnej z projektem umowy, 

 16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany,  której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt 

jej zmian, 

17) przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

 18) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o 

udzielenie zamówienia, 

19) Wykonawca, musi w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudniać na podstawie umowy 

o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności tj. osoby wykonujące 

roboty związane z wykonywaniem prac w zakresie czynności: 



a) robót brukarskich (brukarze), 

b) operatorów sprzętu (operatorzy maszyn budowlanych), 

c) kierowców, 

 w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy       

(Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 

20) wykaz osób, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 19) zawierający imię i nazwisko, zakres 

czynności wykonywanych prac przez poszczególne osoby oraz termin obowiązywania umowy 

o pracę dla każdej wykazanej osoby, stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

21) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie terminie, 

zastrzega sobie prawo do: 

a) żądania od Wykonawcy, oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę, pracowników 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie zobowiązania, o którym mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu, 

b) zweryfikowania wykazu osób/zobowiązania/oświadczenia Wykonawcy, w szczególności za 

pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub przeprowadzenia kontroli w tym zakresie 

poprzez żądanie dostarczenia przez Wykonawcę , stosownych dokumentów, w szczególności 

kopii umów o pracę, aneksów do tych umów z zanonimizowanymi danymi osobowymi z 

wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, wykonywanych czynności, terminu obowiązywania 

umowy, oświadczeń pracowników, odpowiednich zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, w przypadku, gdy zobowiązanie/oświadczenie budzi wątpliwości 

Zamawiającego. 

§4 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, oświadcza i zapewnia, że 

posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia 

konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty 

budowlane na warunkach określonych w umowie. 

2. Zlecanie części robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości robót. 

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem 

następujących Podwykonawców: …............. w zakresie następujących robót, dostaw i usług 

……………….…  

4.Postanowienia umów zawartych z Podwykonawcami muszą gwarantować wykonywanie 

robót w sposób określony odpowiednio w §1. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców                      

i dalszych Podwykonawców jak za swoje. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 



założeniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców                      

i dalszych Podwykonawców. 

8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z 

odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z 

podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego w następującym trybie: 

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, 

2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu , Zamawiający udzieli na piśmie 

zgody na zawarcie umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi zastrzeżenia do projektu 

umowy, 

3) zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy 

będzie równoznaczne z brakiem akceptacji i odmową udzielenia zgody, 

4) w przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt 

umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone 

przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

każdej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii umowy                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są umowy o roboty budowlane może złożyć 

pisemny sprzeciw. 

11. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać 

postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 

umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. 

12. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli                      

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o 

zatwierdzenie, zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 

13. Powyższy tryb zgłaszania zastrzeżeń, sprzeciwu ,udzielenia zgody będzie mieć 

zastosowanie do wszelkich zmian umów z podwykonawcami. 

 

 

5 

Termin realizacji umowy 

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §1 w terminie: Etap I – do 30.11.2018; 

Etap II – do 31.05.2019. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dokonanie 

odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy winien nastąpić bez wad. Zamawiający dopuszcza jednak 

możliwość odbioru końcowego z usterkami, które umożliwiają użytkowanie przedmiotu 



umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa, z jednoczesnym 

określeniem przez Zamawiającego terminu usunięcia usterek przez Wykonawcę. 

2.Szczegółowy zakres prac poszczególnych elementów robót określa Wykonawca                                  

w harmonogramie rzeczowo - finansowym i ma obowiązek aktualizowania harmonogramu 

do rzeczywistego stanu faktycznego istniejącego na budowie. Każdorazowa zmiana 

harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie obowiązywała po uzyskaniu przez 

Wykonawcę akceptacji Zamawiającego. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić 

osobny element odbioru częściowego określa harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4. Odbiór częściowy służy jedynie fakturowaniu robót, nie jest potwierdzeniem należytego 

wykonania przedmiotu umowy i nie wywołuje skutków prawnych w zakresie biegu terminu 

gwarancji i rękojmi. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu, a 

także zakończone elementy robót zgodnie z harmonogramem  rzeczowo - finansowym. 

5. Do obowiązków Wykonawcy zgłaszającego odbiór częściowy należy skompletowanie                            

i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru częściowego w terminie określonym w §6 ust 3,                                   

a w szczególności przekazanie: 

 1) mapy sytuacyjno - wysokościowej powykonawczej, 

 2) protokołów technicznych, 

 3) protokołów badań, 

 4) atestów i certyfikatów jakości, 

 5) oświadczeń lub innych dokumentów, właścicieli nieruchomości na których były 

prowadzone roboty o uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego terenu przez 

Wykonawcę. 

 6) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, których przedłożenia zażądał Zamawiający. 

6. Zamawiający w protokole odbioru częściowego stwierdza wykonanie prac i otrzymanie 

dokumentów wymienionych w ust.5. 

§6 

Odbiór końcowy robót 

1. Przedmiotem końcowego odbioru robót jest całość prac objętych przedmiotem umowy. W 

odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca . 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                     

a w szczególności przekazanie: 

1) mapy sytuacyjno - wysokościowej powykonawczej, 

2) protokołów technicznych, 

3) protokołów badań, 

4) oświadczenia gwarancyjnego (dokument gwarancyjny), 

5) atestów i certyfikatów jakości, 

6) oświadczeń lub innych dokumentów, właścicieli nieruchomości na których były 



prowadzone roboty o uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego terenu przez 

Wykonawcę. 

7) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, których przedłożenia zażądał Zamawiający. 

3.Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację wskazaną w ust. 2 na 

5 dni przed wyznaczonym dniem przystąpienia do odbioru. W przypadku niekompletnej 

dokumentacji lub nieprawidłowo sporządzonej, odbiór robót nie będzie dokonany. 

4. Odbiór zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem    ust. 3. 

5. O gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 

pisemnie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad 

lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający 

odmówi odbioru.  

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w sposób 

określony w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do 

odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem 

zobowiązania wynikającego z umowy. 

8.  Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu przez Zamawiającego 

stosownego oświadczenia o odbiorze w protokole odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru przed terminem, określonym w §5 ust. 1 zdanie pierwsze, 

wykonania przedmiotu umowy oraz stwierdzenie odbioru w protokole odbioru końcowego 

jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie. 

§7 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w  

wysokości: 

……………….. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………..) plus 

podatek VAT …………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………) 

……………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………. zł). 

2.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie                        

z dokumentacją określoną w § 1 ust. 2. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robót budowlanych 

przed ich wykonaniem lub zlecenia prac zamiennych, a Wykonawca wyraża na powyższe 

zgodę. Wartość zaniechanych robót budowlanych będzie potrącona z wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 1 w oparciu o kosztorys robót zaniechanych, a prac zamiennych na 

podstawie kosztorysu zamiennego sprawdzonego przez inspektora nadzoru odpowiedniej 

branży oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten będzie sporządzony w 



oparciu o zastosowane składniki cenotwórcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny materiałów, 

sprzętu i robocizny zgodne będą z zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W przypadku 

braku cen poszczególnych materiałów, sprzętu i robocizny w kosztorysie Wykonawcy 

kosztorys robót zamiennych będzie przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym, przy czym 

ceny nie mogą być wyższe niż średnie ceny robocizny, sprzętu i materiałów podanych przez 

Wydawnictwo Sekocenbud dla ostatniego przed zamówieniem kwartału. Zlecenie prac 

zamiennych nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający może powierzyć wykonawcy wykonanie robót dodatkowych na podstawie 

protokołu konieczności, w którym zostanie wskazany zakres prac oraz wynagrodzenie 

określone na podstawie kosztorysu prac dodatkowych sporządzonego i zaakceptowanego na 

zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Strony nie dopuszczają waloryzacji wynagrodzenia. 

6. Wykonawca do każdej wystawionej faktury VAT dołączy oświadczenie udokumentowane 

oświadczeniami swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców, zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, o uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelności przysługujących 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją robót 

będących przedmiotem niniejszej umowy, bądź też pisemne oświadczenie o wysokości 

zaległości wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zapłata wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy, numer konta: 

.......................................................................................... za wyjątkiem kwoty odpowiadającej 

sumie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w 

odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu 

zapłaty na ich rzecz, bądź wynikających z oświadczenia wykonawcy o wysokości zaległości 

wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zobowiązania te po ich 

weryfikacji Zamawiający będzie miał możliwość uregulowania bezpośrednio na rachunek 

podwykonawców i dalszych podwykonawców umniejszając tym samym należność 

Wykonawcy (potrącenie). 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 



10. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie fakturami 

częściowymi po dokonaniu odbiorów częściowych i fakturą końcową wystawioną po 

dokonaniu odbioru końcowego robót. 

11. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Strony protokół 

stwierdzający bezusterkowe wykonanie przez Wykonawcę zakresu robót zgłoszonych              

do odbioru i po przedstawieniu wymaganych dokumentów. 

12. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionych faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi                 

z umowy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, 

czy dalszego podwykonawcy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu informacji 

o powyższym fakcie ma prawo zgłosić pisemne uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom.  

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W sprawie zapłaty za wykonane roboty strony postanawiają: 

1) Wykonawca wystawi faktury częściowe. Pierwsza faktura częściowa będzie wystawiona po 

wykonaniu min. 50% robót,  

2) Zamawiający dopuszcza zmianę pkt 1) ze względu na swoje potrzeby lub ze względu na 

potrzeby Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę. Zapisy powyższe mają zastosowanie 

oddzielnie do każdego etapu realizacji zadania. 

16. Rozliczenie płatności wynikających z faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi 

dokumentami wynikającymi z umowy nie wcześniej niż po zakończeniu wykonania 

przedmiotu umowy potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

17. Przeniesienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na osoby 

trzecie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na każdej z wystawionych faktur VAT zamieści 

zastrzeżenie o niedopuszczalności przelewu bez zgody Zamawiającego. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy, 

Podwykonawcy na rzecz dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego 



wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

19. Strony nie dopuszczają waloryzacji wynagrodzenia. 

20. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy, 

wskazany w fakturach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

21. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonane roboty będzie następować po odbiorach 

częściowych, a całkowite po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

 

§8 

Rękojmia, gwarancja 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące 

przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji wynosi ………………… . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 

umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie 

ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu powstałe                  

po odbiorze. 

5. Uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasa po upływie 60 miesięcy licząc                

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone wady Wykonawca usunie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Uchybienie terminowi do usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom 

trzecim usunięcia wad na koszt Wykonawcy. 

 

§9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w 

formie ............................................... w wysokości: ............................. zł. 

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez 

zmniejszania jego wysokości.  

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni po terminie 

realizacji umowy o jakim mowa  w § 5 ust.1 zdanie drugie umowy. 

4. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 



5. Podstawą zwrotu kwoty określonej w z ust. 4 jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 

stwierdzającego nie istnienie wad w okresie rękojmi. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, okres ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy trwać powinien do upływu 15 dni po 

zakończeniu okresu rękojmi. 

§10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 800 000 zł ważną przez cały 

okres realizacji umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia OC lub zwiększenia sumy 

ubezpieczenia z kwotą nie mniejszą niż 800 000 zł, na okres nie krótszy niż termin 

obowiązywania niniejszej umowy. 

3. W przypadku wskazanym w ust.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę 

ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z dowodem opłaty 

należnych składek nie później niż w dniu wygaśnięcia starej umowy ubezpieczenia lub w 

terminie 7 dni od dnia zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 3 Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy 

zgodnie z §12. 

 

§11 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (nie ma 

zastosowania § 12 ust. 4). 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności: 

1) Wykonawca bez zgody ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 7 dni, 

2) Wykonawca bez zgody ze strony Zamawiającego wstrzymał roboty co najmniej 3 krotnie, 

za każdym razem na co najmniej 3 dni robocze, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty 



podpisania umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

5) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub upadłości, 

6) Przedmiot umowy ma wady uniemożliwiające dokonanie odbioru i korzystanie                               

z przedmiotu umowy, 

7) Zamawiający wielokrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub dokonuje bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większa niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w 

§7 ust. 1, 

8)Zamawiający wielokrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub dokonuje bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większa niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w 

§7 ust. 1. 

9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 

podaniem uzasadnienia. 

4.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty na własny 

koszt. 

5.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy  

 

§12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% brutto wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1. 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim 

mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 



5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10.000 zł 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł wynagrodzenia brutto Wykonawcy o 

jakim mowa w §7 ust. 1, 

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości     

3.500 zł wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1, 

8) brak zgłoszenia podwykonawcy przez Wykonawcę mimo ustalenia przez Zamawiającego, iż 

taki podwykonawca wykonuje dla Wykonawcy roboty, dostawy lub usługi – w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

licząc od dnia przystąpienia podwykonawcy do realizacji robót. 

2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić                     

na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3.Strony wyrażają zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 20% brutto wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 

§7 ust. 1, z zastrzeżeniem §10. 

§12 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich 

zmian. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,                          

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w następujących 

przypadkach: 

a) zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia informacji, 

że wykonanie robót nie leży w jego interesie; 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia - zmiany ustawowej stawki podatku od towarów 

i usług VAT; 

c) zmiany spowodowanej wystąpieniem zamówień dodatkowych (robót); 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz 

o różnicę w podatku VAT. 

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 



a) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, 

nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, 

występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 

umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona może się powołać na zaistnienie 

siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 5 

dni od dnia jej zaistnienia. 

b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co 

wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji 

umowy do zmian przepisów; 

 c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: 

intensywnych opadów deszczu, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może się powołać na 

zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje 

w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia ich zaistnienia. 

d) okoliczności i przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego,  

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego 

wymagają, 

f) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

archeologicznych lub terenowych, w szczególności niewypałów i niewybuchów, 

wykopalisk archeologicznych, 

g) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków technicznych, terenowych niezależnych od 

żadnej ze Stron umowy w tym również napotkania podczas prowadzonej inwestycji na 

urządzenia będące własnością osób trzecich np: kabli elektrycznych, kabli 

energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp. 

h) wystąpieniem robót nieprzewidzianych lub robót dodatkowych. 

Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych 

przyczyn nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. 

3) inne zmiany: 

a) zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i po stronie 

Wykonawcy  o których mowa w §2 umowy, 

b) zmiany podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych, 

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

3. Przewiduje się także możliwość dokonania zmiany umowy, w sytuacji konieczności 

realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 



1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

3) łączna wartość dodatkowych robót nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu 

Umowy określonej w § 7 ust. 1. 

4. Przewiduje się również możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie poniższe warunki : 

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 7 

ust. 1. 

5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców. 

6. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 

7. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności przez Strony w formie pisemnej (protokół)  z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia zmian. 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie pisma uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia                           
na następujący adres: 

Po stronie Zamawiającego:  
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Plac Wojska Polskiego 19 IIp. 
89-300 Wyrzysk 

Po stronie Wykonawcy:  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 



 

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane 

na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.  

Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji. 

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do 

polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 

rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

4.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

5. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 stanowią jej integralną część. 

 
Załączniki: 
1. oferta wykonawcy 

 

…………………………………       …………………………………… 
     Zamawiający         Wykonawca 

KONTRASYGNATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 O F E R T A 

  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

(wykonawców wspólnie ubiegających się ………………………………………………………………………………………………* 

o udzielenie zamówienia)  

  

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………* 

  

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………* 

  

Numer faksu ………………………………………………………………………………………………* 

  

Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………* 

  

Wykonawca zgodnie z art. 104 - 106 ustawy mikro przedsiębiorcą** 

 

o swobodzie działalności gospodarczej małym przedsiębiorcą** 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 584) jest: 

średnim przedsiębiorcą** 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

przebudowa konstrukcji dachowej i 

termomodernizacja budynku basenu w 

Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury 

technicznej 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na 
następujących warunkach: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584


 

  stawka za 1 roboczogodzinę ………………………………* 

  zł 

 Składniki kalkulacyjne do słownie: ……………………………………………* 

  

1 wyliczenia ceny oraz narzut kosztów pośrednich od R i S …………………* % 

sporządzenia kalkulacji 

 słownie: ……………………………………* 
 szczegółowych 

  

   

  zysk od R, S, Kp………………………………* % 

  słownie: ……………………………………………* 

   

2 Termin wykonania Zgodnie z  SIWZ 

zamówienia 

  

   

3 Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty odbioru 

jakości 

  

   

4 Przedłużenie minimalnego ………* miesięcy 

okresu gwarancji jakości o 

  

   

5 Warunki płatności Zgodnie z Wzorem umowy 

   



 

Części zamówienia, których 
 

6 
wykonanie wykonawca zamierza 

…………………………………………………………………………………………….* powierzyć 

podwykonawcom oraz 

nazwy firm podwykonawców 

 

 

 

 

Uwaga! 

(*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca. 

( Zaznaczyć odpowiednio. 

 

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i 
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

• Oświadczamy, że wyżej podane składniki kalkulacyjne służące do wyliczenia ceny 
obejmują realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

 

• Oświadczamy, że Wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

• Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

• Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego. 
 

Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole): 

 

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego;  

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: 
______________________________________ 

 

_______________________________ 



______________________________________ 

 

_______________________________ 

 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to 

_________________ zł netto**. 

 

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 

• Wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,  

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 
od towarów i usług,  

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 11 oznacza, że jej złożenie nie 
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.



 

 

 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 

 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

   

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 



Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 
1265 i 1579), pod nazwą: 

 

„przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku 
wraz z wymianą infrastruktury technicznej" 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, 
wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

 

Uwaga! 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, jak niżej: 

 

oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

• ………………………………………………………………………………………………….................... (nazwa i 
adres podmiotu)  

• ………………………………………………………………………………………………….................... (nazwa i 
adres podmiotu) 

 

 



 

 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy 

 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

 

1. 

 

 

 

2. 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Rodzaj robót Wartość Data Miejsce Podmiot, na rzecz 

Lp. zamówienia wykonania którego robota 

(wykonany zakres rzeczowy)  wykonania 

 brutto w zł (zakończenia) została wykonana 
   

      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

      

2      

      

…      

      

 

 

W załączeniu dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty te zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

(wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy 

 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

 

1. 

 

 

 

2. 



Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE NA TEMAT WIELKOŚCI ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 
1250, 1265 i 1579), pod nazwą: 

 

„przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku 
wraz z wymianą infrastruktury technicznej" 

 

 

Oświadczam/y, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 
latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosiło ………… osób. 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy / wykonawców wspólnie 

 

ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy 

 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

 

1. 



 

 

 

2.



Załącznik nr 6 

 

 

WYKAZ OSÓB, 

 

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

  Zakres  Informacja o podstawie 

Lp. Imię i nazwisko wykonywanych Uprawnienia 

do dysponowania osobą 
  

czynności 

 

    

     

1. 2. 3. 4. 5. 

    Samodzielnie na podstawie: 

   Uprawnienia budowlane ……………………………………………* 

   (należy wskazać rodzaj umowy 

   do kierowania robotami np. umowa o podwykonawstwo, 

1.  Kierownik budowlanymi umowa cywilno-prawna itp.) 

 budowy w specjalności / 
  

 

  konstrukcyjno-budowlanej osoba zostanie udostępniona 

    przez inny podmiot* 

    (*) niepotrzebne skreślić 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

(wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) 

 

Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy 

 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

 

1. 

 

 

 

2.



Załącznik nr 7 

 

UWAGA! 

 

Niniejsze oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji 
podanych podczas otwarcia ofert. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 
1250,1265 i 1579), pod nazwą: 

 

„przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku 
wraz z wymianą infrastruktury technicznej" 

 

 

• Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej co  

wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również 
złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): 

 

• …………………………………………………………………………………………… 
 

• ………………………………………………………………………………………….. 
 

…….* 

 

 

• Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co 
wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również  

złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwy 

i adresy wykonawców): 

 

• …………………………………………………………………………………………… 



 

• ………………………………………………………………………………………….. 
 

• ………………………………………………………………………………………….. 
 

• ………………………………………………………………………………………….. 
 

• ………………………………………………………………………………………….. 
 

…….* 

 

 

• Oświadczam, że nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej* 

 

Uwaga! 

 

(*) niepotrzebne skreślić 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.



Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. 
 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy 

 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

 

1. 

 

2.



Załącznik nr 8 

 

 

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Uwaga! 

 

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

 

• Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.  

• Dokumenty które określają w szczególności:  

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego;  

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  

• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 

Ja: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, 
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.) 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 



 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(nazwa podmiotu) 

 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(określenie zasobu –sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub 
zawodowa) 

 

 

do dyspozycji wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(nazwa wykonawcy) 

 

 

w trakcie wykonywania zamówienia: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(nazwa zamówienia)



Oświadczam, iż: 

 

• Udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą: ………….. (Tak / Nie). 

 

 

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej 
wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z 
ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych 
zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 

 

 

…………………………………… dnia ………………… r. 

 

 

……………………………………………………………………… 

 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu 

 

 

 

 



 

 

 



                                                                W Z Ó R   U  M  O  W  Y 
O     R  O  B  O  T  Y     B  U  D  O  W  L  A  N  E 

nr ………. 
zawarta w dniu ………………………………….. w Wyrzysku pomiędzy:    
Gminą Wyrzysk z siedzibą  w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,                             
NIP 764-260-71-73 w imieniu, której działa Beata Borowczak kierownik Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, 89-300 Wyrzysk Plac Wojska Polskiego 19 
przy kontrasygnacie Beaty Matczyńskiej Głównej Księgowej Samorządowej Administracji 
Placówek, 
zwaną dalej w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy WYKONAWCĄ, 
łącznie w treści umowy zwane STRONAMI 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.  1579 z późn. zm.). 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:  

 

Etap I: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz 

powiększenie okien na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie segmentu A).  

 

Etap II: Nadbudowa części trzykondygnacyjnej, zmiana konstrukcji dachu oraz 

powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w Wyrzysku (Prace w zakresie 

segmentu B). Termomodernizacja budowy basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze 

schodami wyjścia głównego. 

 

Zakres robót obejmuje w szczególności:    

- roboty rozbiórkowe 

- dostawę i montaż konstrukcji dachu  

-  pokrycie dachu 

- obróbki blacharskie 

- przebudowę ścian 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

- prace porządkowe 

(pozostałe prace związane z pracami określonymi wyżej zgodnie z przedmiarami robót). 

2. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie 

budowlanym, STWiOR, przedmiarach robót, SIWZ i wytycznymi Zamawiającego oraz ofertą 

Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelką niezbędną dokumentacją, 

uwarunkowaniami technicznymi i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 



§2 
1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:…………………………………………………………. 
2.Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. Beata Borowczak. 
 

§3 
Obowiązki stron, zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami 
1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu prac w terminie 7 dni od podpisania (zawarcia) umowy, 

2) przekazanie dokumentacji technicznej na dzień przekazania terenu budowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na 

terenie wykonywanych robót. 

3. Zamawiającemu przysługuje 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmiany, lub wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu celem zaakceptowania szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 7 dni od dnia podpisania (zawarcia) 

umowy. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga uzyskania 

zgody Zamawiającego 

2) zatrudnienie do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót osób 

wymienionych w załączonym do oferty wykazie. 

3) przejęcie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, 

4) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

5) zorganizowanie zaplecza i placu robót, 

6) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie wykonywania robót, 

7) oczyszczanie nawierzchni ulic i dróg sąsiednich i przyległych do terenu robót z wszelkich 

nieczystości związanych z prowadzonymi pracami, a szczególnie z ziemi i błota, 

8) odtworzenie terenów w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzenia 

prac, 

 9) ponoszenie wszelkich opłat i odszkodowań na rzecz osób trzecich za szkody wyrządzone  

w ich majątku, 

10) segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego 

pochodzących z rozbiórki oraz ich wywóz, 

 11) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

 12) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego 

przedmiotu umowy, 



 13) pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, zużytych                            

do wykonania przedmiotu umowy, kwota należności zostanie ustalona na podstawie 

wysokości zużycia wynikającego z odczytów liczników i aktualnych stawek. 

14) pisemne zgłaszanie wykonania robót do odbioru częściowego i końcowego, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, a także projekt jej zmian o treści zgodnej z projektem umowy, 

 16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany,  której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zamówienia na roboty budowlane przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz 

projekt jej zmian, 

17) przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

 18) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  o 

udzielenie zamówienia, 

19) Wykonawca, musi w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności tj. osoby 

wykonujące roboty związane z wykonywaniem prac w zakresie czynności: 

a) robót brukarskich (brukarze), 

b) operatorów sprzętu (operatorzy maszyn budowlanych), 

c) kierowców, 

 w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy       

(Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). 

20) wykaz osób, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 19) zawierający imię i nazwisko, 

zakres czynności wykonywanych prac przez poszczególne osoby oraz termin obowiązywania 

umowy o pracę dla każdej wykazanej osoby, stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

21) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający, w wyznaczonym pisemnie 

terminie, zastrzega sobie prawo do: 



a) żądania od Wykonawcy, oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę, pracowników 

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie zobowiązania, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

b) zweryfikowania wykazu osób/zobowiązania/oświadczenia Wykonawcy, w szczególności 

za pośrednictwem wywiadu z pracownikami lub przeprowadzenia kontroli w tym zakresie 

poprzez żądanie dostarczenia przez Wykonawcę , stosownych dokumentów, w szczególności 

kopii umów o pracę, aneksów do tych umów z zanonimizowanymi danymi osobowymi z 

wyjątkiem imienia i nazwiska pracownika, wykonywanych czynności, terminu 

obowiązywania umowy, oświadczeń pracowników, odpowiednich zaświadczeń z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku, gdy zobowiązanie/oświadczenie budzi wątpliwości 

Zamawiającego. 

§4 
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, oświadcza i zapewnia, że 

posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia 

konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty 

budowlane na warunkach określonych w umowie. 

2. Zlecanie części robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie całości robót. 

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem 

następujących Podwykonawców: …............. w zakresie następujących robót, dostaw i usług 

……………….…  

4.Postanowienia umów zawartych z Podwykonawcami muszą gwarantować wykonywanie 

robót w sposób określony odpowiednio w §1. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców                      

i dalszych Podwykonawców jak za swoje. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy i 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców                      

i dalszych Podwykonawców. 

8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z 

odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z 

podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego w następującym trybie: 

1) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą, 

2) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu , Zamawiający udzieli na piśmie 

zgody na zawarcie umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi zastrzeżenia do projektu 

umowy, 

3) zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy 



będzie równoznaczne z brakiem akceptacji i odmową udzielenia zgody, 

4) w przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt 

umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi 

zgłoszone przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

każdej umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

10. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii umowy                                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są umowy o roboty budowlane może złożyć 

pisemny sprzeciw. 

11. Każda umowa zawarta przez Wykonawcę z podwykonawcami powinna zawierać 

postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie 

umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. 

12. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli                      

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o 

zatwierdzenie, zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 

13. Powyższy tryb zgłaszania zastrzeżeń, sprzeciwu ,udzielenia zgody będzie mieć 

zastosowanie do wszelkich zmian umów z podwykonawcami. 

 
 

5 
Termin realizacji umowy 

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w §1 w terminie: Etap I – do 

30.11.2018; Etap II – do 31.05.2019. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie 

się dokonanie odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu 

odbioru końcowego. Odbiór końcowy winien nastąpić bez wad. Zamawiający dopuszcza 

jednak możliwość odbioru końcowego z usterkami, które umożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa, z 

jednoczesnym określeniem przez Zamawiającego terminu usunięcia usterek przez 

Wykonawcę. 

2.Szczegółowy zakres prac poszczególnych elementów robót określa Wykonawca                                  

w harmonogramie rzeczowo - finansowym i ma obowiązek aktualizowania harmonogramu 

do rzeczywistego stanu faktycznego istniejącego na budowie. Każdorazowa zmiana 

harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie obowiązywała po uzyskaniu przez 

Wykonawcę akceptacji Zamawiającego. 

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić 

osobny element odbioru częściowego określa harmonogram rzeczowo-finansowy. 

4. Odbiór częściowy służy jedynie fakturowaniu robót, nie jest potwierdzeniem należytego 

wykonania przedmiotu umowy i nie wywołuje skutków prawnych w zakresie biegu terminu 

gwarancji i rękojmi. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu, a 

także zakończone elementy robót zgodnie z harmonogramem  rzeczowo - finansowym. 

5. Do obowiązków Wykonawcy zgłaszającego odbiór częściowy należy skompletowanie                            

i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 



wykonania przedmiotu odbioru częściowego w terminie określonym w §6 ust 3,                                   

a w szczególności przekazanie: 

 1) mapy sytuacyjno - wysokościowej powykonawczej, 

 2) protokołów technicznych, 

 3) protokołów badań, 

 4) atestów i certyfikatów jakości, 

 5) oświadczeń lub innych dokumentów, właścicieli nieruchomości na których były 

prowadzone roboty o uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego terenu przez 

Wykonawcę. 

 6) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, których przedłożenia zażądał Zamawiający. 

6. Zamawiający w protokole odbioru częściowego stwierdza wykonanie prac i otrzymanie 

dokumentów wymienionych w ust.5. 

§6 
Odbiór końcowy robót 

1. Przedmiotem końcowego odbioru robót jest całość prac objętych przedmiotem umowy. 

W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca . 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                     

a w szczególności przekazanie: 

1) mapy sytuacyjno - wysokościowej powykonawczej, 

2) protokołów technicznych, 

3) protokołów badań, 

4) oświadczenia gwarancyjnego (dokument gwarancyjny), 

5) atestów i certyfikatów jakości, 

6) oświadczeń lub innych dokumentów, właścicieli nieruchomości na których były 

prowadzone roboty o uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego terenu przez 

Wykonawcę. 

7) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, których przedłożenia zażądał Zamawiający. 

3.Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację wskazaną w ust. 2 

na 5 dni przed wyznaczonym dniem przystąpienia do odbioru. W przypadku niekompletnej 

dokumentacji lub nieprawidłowo sporządzonej, odbiór robót nie będzie dokonany. 

4. Odbiór zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem    ust. 3. 

5. O gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 

pisemnie. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad 

lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający 

odmówi odbioru.  

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w sposób 

określony w ust. 5 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości 



do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem 

zobowiązania wynikającego z umowy. 

8.  Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu przez 

Zamawiającego stosownego oświadczenia o odbiorze w protokole odbioru końcowego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru przed terminem, określonym w §5 ust. 1 zdanie 
pierwsze, wykonania przedmiotu umowy oraz stwierdzenie odbioru w protokole odbioru 
końcowego jest równoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy w terminie. 

§7 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w  

wysokości: 

……………….. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………..) plus 
podatek VAT …………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………) 
……………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………. 
zł). 
2.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie                        

z dokumentacją określoną w § 1 ust. 2. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robót 

budowlanych przed ich wykonaniem lub zlecenia prac zamiennych, a Wykonawca wyraża na 

powyższe zgodę. Wartość zaniechanych robót budowlanych będzie potrącona z 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w oparciu o kosztorys robót zaniechanych, a prac 

zamiennych na podstawie kosztorysu zamiennego sprawdzonego przez inspektora nadzoru 

odpowiedniej branży oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys ten będzie 

sporządzony w oparciu o zastosowane składniki cenotwórcze z kosztorysu Wykonawcy. Ceny 

materiałów, sprzętu i robocizny zgodne będą z zastosowanymi w kosztorysie Wykonawcy. W 

przypadku braku cen poszczególnych materiałów, sprzętu i robocizny w kosztorysie 

Wykonawcy kosztorys robót zamiennych będzie przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym, 

przy czym ceny nie mogą być wyższe niż średnie ceny robocizny, sprzętu i materiałów 

podanych przez Wydawnictwo Sekocenbud dla ostatniego przed zamówieniem kwartału. 

Zlecenie prac zamiennych nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający może powierzyć wykonawcy wykonanie robót dodatkowych na podstawie 

protokołu konieczności, w którym zostanie wskazany zakres prac oraz wynagrodzenie 

określone na podstawie kosztorysu prac dodatkowych sporządzonego i zaakceptowanego na 

zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Strony nie dopuszczają waloryzacji wynagrodzenia. 

6. Wykonawca do każdej wystawionej faktury VAT dołączy oświadczenie udokumentowane 

oświadczeniami swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców, zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, o uiszczeniu wszelkich wymaganych wierzytelności przysługujących 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją robót 

będących przedmiotem niniejszej umowy, bądź też pisemne oświadczenie o wysokości 

zaległości wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zapłata wynagrodzenia 



należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy, numer konta: 

.......................................................................................... za wyjątkiem kwoty odpowiadającej 

sumie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w 

odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu 

zapłaty na ich rzecz, bądź wynikających z oświadczenia wykonawcy o wysokości zaległości 

wykonawcy wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zobowiązania te po ich 

weryfikacji Zamawiający będzie miał możliwość uregulowania bezpośrednio na rachunek 

podwykonawców i dalszych podwykonawców umniejszając tym samym należność 

Wykonawcy (potrącenie). 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia 

na roboty budowlane.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych                          

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonane roboty następować będzie fakturami 

częściowymi po dokonaniu odbiorów częściowych i fakturą końcową wystawioną po 

dokonaniu odbioru końcowego robót. 

11. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez Strony protokół 

stwierdzający bezusterkowe wykonanie przez Wykonawcę zakresu robót zgłoszonych              

do odbioru i po przedstawieniu wymaganych dokumentów. 

12. Zapłata następować będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionych faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami wynikającymi                 

z umowy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, 

czy dalszego podwykonawcy Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu informacji 

o powyższym fakcie ma prawo zgłosić pisemne uwagi dotyczące bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom czy dalszym Podwykonawcom.  

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 



Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W sprawie zapłaty za wykonane roboty strony postanawiają: 

1) Wykonawca wystawi faktury częściowe. Pierwsza faktura częściowa będzie wystawiona 

po wykonaniu min. 50% robót,  

2) Zamawiający dopuszcza zmianę pkt 1) ze względu na swoje potrzeby lub ze względu na 

potrzeby Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę. Zapisy powyższe mają zastosowanie 

oddzielnie do każdego etapu realizacji zadania. 

16. Rozliczenie płatności wynikających z faktury końcowej nastąpi w terminie do 30 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi 

dokumentami wynikającymi z umowy nie wcześniej niż po zakończeniu wykonania 

przedmiotu umowy potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

17. Przeniesienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na osoby 

trzecie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na każdej z wystawionych faktur VAT zamieści 

zastrzeżenie o niedopuszczalności przelewu bez zgody Zamawiającego. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy, 

Podwykonawcy na rzecz dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

19. Strony nie dopuszczają waloryzacji wynagrodzenia. 
20. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy, 

wskazany w fakturach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

21. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonane roboty będzie następować po odbiorach 

częściowych, a całkowite po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

 
§8 

Rękojmia, gwarancja 
1. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące 

przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji wynosi ………………… . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 

umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie 

ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien. 



4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu powstałe                  

po odbiorze. 

5. Uprawnienie z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasa po upływie 60 miesięcy licząc                

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi stwierdzone wady Wykonawca usunie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Uchybienie terminowi do usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom 

trzecim usunięcia wad na koszt Wykonawcy. 

 
§9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w 

formie ............................................... w wysokości: ............................. zł. 

2. Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez 

zmniejszania jego wysokości.  

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni po 

terminie realizacji umowy o jakim mowa  w § 5 ust.1 zdanie drugie umowy. 

4. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5. Podstawą zwrotu kwoty określonej w z ust. 4 jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 

stwierdzającego nie istnienie wad w okresie rękojmi. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, okres ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy trwać powinien do upływu 15 dni po 

zakończeniu okresu rękojmi. 

§10 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 800 000 zł ważną przez cały 

okres realizacji umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia OC lub zwiększenia 

sumy ubezpieczenia z kwotą nie mniejszą niż 800 000 zł, na okres nie krótszy niż termin 

obowiązywania niniejszej umowy. 

3. W przypadku wskazanym w ust.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę 

ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z dowodem opłaty 

należnych składek nie później niż w dniu wygaśnięcia starej umowy ubezpieczenia lub w 

terminie 7 dni od dnia zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 3 Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy 

zgodnie z §12. 



 
§11 

Odstąpienie od umowy 
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (nie ma 

zastosowania § 12 ust. 4). 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy, w szczególności: 

1) Wykonawca bez zgody ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na co najmniej 7 dni, 

2) Wykonawca bez zgody ze strony Zamawiającego wstrzymał roboty co najmniej 3 krotnie, 

za każdym razem na co najmniej 3 dni robocze, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty 

podpisania umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

5) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub upadłości, 

6) Przedmiot umowy ma wady uniemożliwiające dokonanie odbioru i korzystanie                               

z przedmiotu umowy, 

7) Zamawiający wielokrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub dokonuje bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większa niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w 

§7 ust. 1, 

8)Zamawiający wielokrotnie dokonuje bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub dokonuje bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na sumę większa niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w 

§7 ust. 1. 

9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

ustawy Pzp, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z 

podaniem uzasadnienia. 

4.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty na 

własny koszt. 



5.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy  

 

§12 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% brutto wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1. 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim 

mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10.000 zł 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000 zł wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

o jakim mowa w §7 ust. 1, 

7) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości     

3.500 zł wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1, 

8) brak zgłoszenia podwykonawcy przez Wykonawcę mimo ustalenia przez Zamawiającego, 

iż taki podwykonawca wykonuje dla Wykonawcy roboty, dostawy lub usługi – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy o jakim mowa w §7 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia licząc od dnia przystąpienia podwykonawcy do realizacji robót. 

2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić                     

na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3.Strony wyrażają zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 20% brutto wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w §7 ust. 1, z zastrzeżeniem §10. 

§12 
Zmiany w umowie 

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich 

zmian. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,                          

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 



1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w następujących 

przypadkach: 

a) zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia 

informacji, że wykonanie robót nie leży w jego interesie; 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia - zmiany ustawowej stawki podatku od 

towarów i usług VAT; 

c) zmiany spowodowanej wystąpieniem zamówień dodatkowych (robót); 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz 

o różnicę w podatku VAT. 

2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, 

nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, 

występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z 

umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona może się powołać na zaistnienie 

siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 5 

dni od dnia jej zaistnienia. 

b) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co 

wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji 

umowy do zmian przepisów; 

 c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: 

intensywnych opadów deszczu, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może się powołać na 

zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje 

w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 5 dni od dnia ich zaistnienia. 

d) okoliczności i przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego,  

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa 

tego wymagają, 

f) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

archeologicznych lub terenowych, w szczególności niewypałów i niewybuchów, 

wykopalisk archeologicznych, 

g) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków technicznych, terenowych niezależnych od 

żadnej ze Stron umowy w tym również napotkania podczas prowadzonej inwestycji 

na urządzenia będące własnością osób trzecich np: kabli elektrycznych, kabli 

energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp. 

h) wystąpieniem robót nieprzewidzianych lub robót dodatkowych. 



Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych 

przyczyn nie dłuższy jednak niż czas ich trwania. 

3) inne zmiany: 

a) zmiany osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i po stronie 

Wykonawcy  o których mowa w §2 umowy, 

b) zmiany podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych, 

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

3. Przewiduje się także możliwość dokonania zmiany umowy, w sytuacji konieczności 

realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

3) łączna wartość dodatkowych robót nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu 

Umowy określonej w § 7 ust. 1. 

4. Przewiduje się również możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie poniższe warunki : 

1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 7 

ust. 1. 

5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 

1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców. 

6. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 

7. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności przez Strony w formie pisemnej (protokół)  z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia zmian. 

§13 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie pisma uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym 



potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub innego potwierdzonego doręczenia                           
na następujący adres: 

Po stronie Zamawiającego:  
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Plac Wojska Polskiego 19 IIp. 
89-300 Wyrzysk 

Po stronie Wykonawcy:  
………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenia dokonane 

na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.  

Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji. 

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą 

do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 

rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

4.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

5. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 stanowią jej integralną część. 

 
Załączniki: 
1. oferta wykonawcy 

 
…………………………………       …………………………………… 
     Zamawiający         Wykonawca 

KONTRASYGNATA 



 
 

Załącznik nr 2 

 O F E R T A 

  

Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

(wykonawców wspólnie ubiegających się ………………………………………………………………………………………………* 
o udzielenie zamówienia)  

  

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………* 

  

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………* 

  

Numer faksu ………………………………………………………………………………………………* 

  

Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………* 

  

Wykonawca zgodnie z art. 104 - 106 ustawy mikro przedsiębiorcą** 
 

o swobodzie działalności gospodarczej małym przedsiębiorcą** 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 584) jest: 

średnim przedsiębiorcą** 
 

 
 

 
Przedmiot zamówienia 

 

przebudowa konstrukcji dachowej i 
termomodernizacja budynku basenu w 
Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury 
technicznej 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na 
następujących warunkach: 
 

  stawka za 1 roboczogodzinę ………………………………* 

  zł 

 Składniki kalkulacyjne do słownie: ……………………………………………* 

  

1 wyliczenia ceny oraz narzut kosztów pośrednich od R i S …………………* % 

sporządzenia kalkulacji  słownie: ……………………………………* 
 szczegółowych 
  

   

  zysk od R, S, Kp………………………………* % 

  słownie: ……………………………………………* 

   

2 Termin wykonania Zgodnie z  SIWZ 

zamówienia   

   

3 Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty odbioru 

jakości   

   

4 Przedłużenie minimalnego ………* miesięcy 

okresu gwarancji jakości o   

   

5 Warunki płatności Zgodnie z Wzorem umowy 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584


   



 
Części zamówienia, których  

6 
wykonanie wykonawca zamierza 

…………………………………………………………………………………………….* powierzyć 
podwykonawcom oraz 
nazwy firm podwykonawców 

 
 
 

 

Uwaga! 
(*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca. 
( Zaznaczyć odpowiednio. 

 

• Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i 
uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 
• Oświadczamy, że wyżej podane składniki kalkulacyjne służące do wyliczenia ceny 

obejmują realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

 
• Oświadczamy, że Wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 
• Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 
 
• Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego. 
 

Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):  
□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego;  

□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: 
______________________________________ 

 

_______________________________ 
______________________________________ 

 

_______________________________ 

 

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to 
_________________ zł netto**. 

 
** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT 
do wartości netto oferty, tj. w przypadku:  
• Wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,  
• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 

od towarów i usług,  
• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt 11 oznacza, że jej złożenie nie 
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.



 
 
 
 

 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy 
 

Imię i Nazwisko Data Podpis 
   

 

 
1. 

 
 
 
 

 
2. 



Załącznik nr 3 
 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 
1265 i 1579), pod nazwą: 
 

„przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku 
wraz z wymianą infrastruktury technicznej" 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, 
wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 

 

Uwaga! 
 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, jak niżej: 
 
oświadczam, że niżej wymienione podmioty, na zasoby których powołuję się, nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje 
się na ich zasoby, wskazane przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
• ………………………………………………………………………………………………….................... (nazwa i 

adres podmiotu)  
• ………………………………………………………………………………………………….................... (nazwa i 

adres podmiotu) 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy 
 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

 

1. 
 
 
 
2. 



Załącznik nr 4 
 
 
 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 Rodzaj robót Wartość Data Miejsce Podmiot, na rzecz 

Lp. zamówienia wykonania którego robota 
(wykonany zakres rzeczowy) wykonania  brutto w zł (zakończenia) została wykonana    

      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1      

      

2      

      

…      

      

 

 

W załączeniu dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały 
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty te zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

(wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) 

 

 
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy 

 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

 

1. 
 
 
 
2. 



Załącznik nr 5 
 

 

OŚWIADCZENIE NA TEMAT WIELKOŚCI ŚREDNIEGO ROCZNEGO ZATRUDNIENIA U WYKONAWCY 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 
1250, 1265 i 1579), pod nazwą: 
 

„przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku 
wraz z wymianą infrastruktury technicznej" 
 

 

Oświadczam/y, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich 3 
latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosiło ………… osób. 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy / wykonawców wspólnie  
ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

 
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy 

 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

 
1. 

 
 
 
2.



Załącznik nr 6 
 

 

WYKAZ OSÓB,  
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

  Zakres  Informacja o podstawie 

Lp. Imię i nazwisko wykonywanych Uprawnienia 

do dysponowania osobą   

czynności 

 

    
     

1. 2. 3. 4. 5. 

    Samodzielnie na podstawie: 

   Uprawnienia budowlane ……………………………………………* 
   (należy wskazać rodzaj umowy 
   do kierowania robotami np. umowa o podwykonawstwo, 

1.  Kierownik budowlanymi umowa cywilno-prawna itp.) 
 budowy w specjalności /   

 

  konstrukcyjno-budowlanej osoba zostanie udostępniona 
    przez inny podmiot* 

    (*) niepotrzebne skreślić 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

(wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia) 

 
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy 

 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

 
1. 

 
 
 
2.



Załącznik nr 7 

 

UWAGA! 
 
Niniejsze oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w 
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji 
podanych podczas otwarcia ofert. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 
1250,1265 i 1579), pod nazwą: 
 

„przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku 
wraz z wymianą infrastruktury technicznej" 
 

 

• Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej co  
wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również 
złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców): 

 

• …………………………………………………………………………………………… 
 

• ………………………………………………………………………………………….. 
 

…….* 
 

 
• Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co 

wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również  
złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwy 
i adresy wykonawców): 

 
• …………………………………………………………………………………………… 

 
• ………………………………………………………………………………………….. 

 
• ………………………………………………………………………………………….. 

 
• ………………………………………………………………………………………….. 

 
• ………………………………………………………………………………………….. 

 
…….* 

 

 
• Oświadczam, że nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej* 

 

Uwaga!  
(*) niepotrzebne skreślić 
 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.



Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 
 
 

 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy 

 
Imię i Nazwisko Data Podpis 

 
1. 

 
2.



Załącznik nr 8 
 
 
 
 
 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Uwaga! 
 
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  
• Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.  
• Dokumenty które określają w szczególności:  

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

 

Ja: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, 

członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.) 
 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(nazwa podmiotu) 
 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(określenie zasobu –sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub 
zawodowa) 
 

 

do dyspozycji wykonawcy: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(nazwa wykonawcy) 
 

 

w trakcie wykonywania zamówienia: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(nazwa zamówienia)



Oświadczam, iż: 
 
• Udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

• Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
• Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą: ………….. (Tak / Nie). 

 
 

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej 
wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z 
ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych 
zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy. 
 

 

…………………………………… dnia ………………… r. 
 

 

……………………………………………………………………… 
 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu 

 
 
 

 

 



Kosztorys
ofertowy

Obiekt Zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w 
Wyrzysku. Prace w zakresie segmentu A.

Branża architektoniczno - konstrukcyjna
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja Wyrzysk, ul. Parkowa 6
Inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi Architektonicznej Archi-Graf Sp. z o.o.

Sporządził mgr. inż. Karolina Jasiek
Sprawdził mgr inż. arch. Janusz Kiciński

Złotów, maj 2018
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Przedmiar

Zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w Wyrzysku. Prace w zakresie segmentu A.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 ROBOTY POMIAROWE
Nr ST: ST 0.0

1 Obsługa geodezyjna inwestycji
  kpl 1

2 PRACE ROZBIÓRKOWE
Nr ST: ST 1.13

2   Kalkulacja 
indywidualna 

Rozbiórka z ustylizacją materiałów istniejącego pokrycia dachu z demontażem konstrukcji drewnianej, elementów 
stalowych - ściągu, kotew, z demontażem rynien i obróbek blacharskich, elementów ozdobnych, wywietrzaków, 
izolacji itp. wg DP
  kpl 1

3 KNNR 3 
0301/02

Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie cementowej - ściana gr. 45cm. Rozbiórka pod wieńce żelbetowe z 
odkładem materiału.
  m3 6,91

4 KONSTRUKCJA POD STOPODACH
Nr ST: ST.1.2 ST.1.3 ST.1.4

4 KNR-W 2-02 
0104/03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4,5m grubości do 2 cegieł z cegły pełnej na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej. Analogia - dodatek na uzupełnienia po rozbiórkach. Cegła z odkładu - SEGMENT A
  m2 15,36

5 KNR-W 2-02 
0104/03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4,5m grubości do 2 cegieł z cegły pełnej na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej. Analogia - nadbudowa scian zew.  - cegła pełna 15MPa. SEGMENT B - cegła z zakupu
  m2 65

6 KNKRB 2 
0205/07

Wieńce monolityczne na ścianach z betonu C25/30.
  

7,05 m3 7,05

razem m3 7,05

7 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm
  

0,0625+0,33391 t 0,396

razem t 0,396

5 KONSTRUKCJA STOPODACHU
Nr ST: ST.1.6 ST 1.5

8   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej, przystosowanej do montażu konstukcji dachowej drewnianej wg 
DP. w tym płatwie, stężenia, łączniki, marki, kotwy itp. wg DP.
  

303 kg 303

razem kg 303

9 KNNR 2 
0401/02

Więźby dachowe  z tarcicy nasyconej. Dostawa i montaż więźby dachowej z drewna C27 wraz z łącznikami 
systemowymi.
  

seg. a    68,6 m2 68,6

razem m2 68,6

10 KNNR 2 
0405/04

Dachy o rozpiętości do 12,0m z elementów deskowych prefabrykowanych. Analogia Dostawa i montaż wiązarów, 
tężników z drewna klejonego GL30c wraz z łącznikami systemowymi zgodnie z DP.
  element 6

6 POKRYCIE DACHU
Nr ST: ST 1.5 ST. 1.7

11   Kalkulacja 
indywidualna 

Płyty dachowe warstwowez rdzeniem 14cm ze sztywnej pianki poliiocyjanurowej o gęstosci nominalnej 40kg/m3 z 
okładziną ze stali S350GD+Z275 gr. 1mm ocynkowanej ogniowo z pokryciem memranąPCV 1.5mm wraz z 
systemowymi obróbkami okapów, szczytów, elementów dachowych itp. zgodnie z DP. SEGMENT A
  m2 272

12 KNKRB 2 
0405/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Płyty OSB 3, 22mm wg DP - SEGMENT B
  m2 142,4

13 KNNR 2 
0403/01

Deskowanie połaci dachowych. Analogia obróbka szczytów i okapu z płyt włóknocementowych malowanych 
gr.2x10mm wg DP
  

SEG. A    66,9 m2 66,9

razem m2 66,9

14 KNNR 2 
0403/01

Deskowanie połaci dachowych. Analogia okapu wewnątrz segmentu A z płyt włóknocementowych malowanych 
gr.10mm basenowych wg DP.
  

21,7 m2 21,7

razem m2 21,7

7 OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE
Nr ST: ST.1.7 ST1.8

15 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP.
  

seg a    78,7 m2 78,7
seg a podwyższenie    18*0,5+2 m2 11

razem m2 89,7
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Przedmiar

Zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w Wyrzysku. Prace w zakresie segmentu A.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

16 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm półokrągłe o średnicy 15cm
  

37,9 m 37,9

razem m 37,9

17 KNR 2-02 
0510/03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 12cm
  

16 m 16

razem m 16

18 KNR 2-02 
0510/03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 12cm. Materiał z demontażu.
  

13 m 13

razem m 13

19 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm półokrągłe o średnicy 15cm. Materiał z demontażu.
  

16 m 16

razem m 16

20 KNR 2-02 
0513/03

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubości 0,60mm o średnicy wlotu do 45cm. Analogia - 
montaż zdemontowanych wywietrzaków z obróbką. SEG.A
  szt 3

8 SCIANY
Nr ST: ST 1.4 ST1.8 ST 1.9

21 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach murowanych w budynkach wielkondygnacyjnych. Analogia montaż 
nadproża stalowego wg PT. SEG.A
  

1,7 m 1,7

razem m 1,7

22 KNR 4-01 
0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane. 
SEG. A
  m 1,7

23 KNNR 3 
0303/01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Analogia rozbiórka pasów podokiennych 
i wybicie otworu okiennego. SEG.A
  m3 4,57

24 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych wg DP.  Docieplenie wieńców.
  

SEG.A    52,2 m2 52,2

razem m2 52,2

9 STOLARKA OKIENNA
Nr ST: ST 1.11 ST 1.13

25 KNR 0-19 
1024/04

Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 wg DP. SEG.A
  m2 18,72

26 KNR-W 4-01 
0353/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. SEG.A
  szt 3

10. STOLARKA DRZWIOWA
Nr ST: ST 1.11 ST 1.13

27 KNR-W 4-01 
0353/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż stolarki drzwiowej
  szt 1

28 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wg DP.
  m2 3,9

11. PRACE PORZĄDKOWE
Nr ST: ST.1.13

29 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. W cenie należy uwzględnić ewentualne 
opłaty za utylizację.
  m3 12,5

30 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia przez oferentów.
  m3 112,5
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Zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w Wyrzysku. Prace w zakresie segmentu A.

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1 ROBOTY POMIAROWE
Nr ST: ST 0.0

1 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl 1

2 PRACE ROZBIÓRKOWE
Nr ST: ST 1.13

2 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka z ustylizacją materiałów istniejącego pokrycia dachu z demontażem konstrukcji 
drewnianej, elementów stalowych - ściągu, kotew, z demontażem rynien i obróbek 
blacharskich, elementów ozdobnych, wywietrzaków, izolacji itp. wg DP

kpl 1

3 KNNR 3 
0301/02

Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie cementowej - ściana gr. 45cm. Rozbiórka pod 
wieńce żelbetowe z odkładem materiału.

m3 6,91

4 KONSTRUKCJA POD STOPODACH
Nr ST: ST.1.2 ST.1.3 ST.1.4

4 KNR-W 2-02 
0104/03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4,5m grubości do 2 cegieł z cegły pełnej 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Analogia - dodatek na uzupełnienia po 
rozbiórkach. Cegła z odkładu - SEGMENT A

m2 15,36

5 KNR-W 2-02 
0104/03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4,5m grubości do 2 cegieł z cegły pełnej 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Analogia - nadbudowa scian zew.  - cegła 
pełna 15MPa. SEGMENT B - cegła z zakupu

m2 65

6 KNKRB 2 
0205/07

Wieńce monolityczne na ścianach z betonu C25/30. m3 7,05

7 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy 
do 14mm

t 0,396

5 KONSTRUKCJA STOPODACHU
Nr ST: ST.1.6 ST 1.5

8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej, przystosowanej do montażu konstukcji 
dachowej drewnianej wg DP. w tym płatwie, stężenia, łączniki, marki, kotwy itp. wg DP.

kg 303

9 KNNR 2 
0401/02

Więźby dachowe  z tarcicy nasyconej. Dostawa i montaż więźby dachowej z drewna C27 wraz 
z łącznikami systemowymi.

m2 68,6

10 KNNR 2 
0405/04

Dachy o rozpiętości do 12,0m z elementów deskowych prefabrykowanych. Analogia Dostawa i 
montaż wiązarów, tężników z drewna klejonego GL30c wraz z łącznikami systemowymi 
zgodnie z DP.

element 6

6 POKRYCIE DACHU
Nr ST: ST 1.5 ST. 1.7

11 Kalkulacja 
indywidualna

Płyty dachowe warstwowez rdzeniem 14cm ze sztywnej pianki poliiocyjanurowej o gęstosci 
nominalnej 40kg/m3 z okładziną ze stali S350GD+Z275 gr. 1mm ocynkowanej ogniowo z 
pokryciem memranąPCV 1.5mm wraz z systemowymi obróbkami okapów, szczytów, 
elementów dachowych itp. zgodnie z DP. SEGMENT A

m2 272

12 KNKRB 2 
0405/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Płyty OSB 3, 22mm wg DP - SEGMENT B m2 142,4

13 KNNR 2 
0403/01

Deskowanie połaci dachowych. Analogia obróbka szczytów i okapu z płyt 
włóknocementowych malowanych gr.2x10mm wg DP

m2 66,9

14 KNNR 2 
0403/01

Deskowanie połaci dachowych. Analogia okapu wewnątrz segmentu A z płyt 
włóknocementowych malowanych gr.10mm basenowych wg DP.

m2 21,7

7 OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE
Nr ST: ST.1.7 ST1.8

15 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP. m2 89,7

16 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm półokrągłe o średnicy 15cm m 37,9

17 KNR 2-02 
0510/03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 12cm m 16

18 KNR 2-02 
0510/03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 12cm. Materiał z 
demontażu.

m 13

19 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm półokrągłe o średnicy 15cm. Materiał 
z demontażu.

m 16

20 KNR 2-02 
0513/03

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubości 0,60mm o średnicy 
wlotu do 45cm. Analogia - montaż zdemontowanych wywietrzaków z obróbką. SEG.A

szt 3

8 SCIANY
Nr ST: ST 1.4 ST1.8 ST 1.9

21 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach murowanych w budynkach 
wielkondygnacyjnych. Analogia montaż nadproża stalowego wg PT. SEG.A

m 1,7
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Kosztorys

Zmiana konstrukcji dachu oraz powiększenie okien i wymiana drzwi na parterze basenu w Wyrzysku. Prace w zakresie segmentu A.

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

22 KNR 4-01 
0703/03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - 
stalowe, prefabrykowane. SEG. A

m 1,7

23 KNNR 3 
0303/01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Analogia 
rozbiórka pasów podokiennych i wybicie otworu okiennego. SEG.A

m3 4,57

24 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych wg DP.  Docieplenie 
wieńców.

m2 52,2

9 STOLARKA OKIENNA
Nr ST: ST 1.11 ST 1.13

25 KNR 0-19 
1024/04

Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 wg DP. SEG.A m2 18,72

26 KNR-W 4-01 
0353/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż stolarki 
okiennej i drzwiowej. SEG.A

szt 3

10. STOLARKA DRZWIOWA
Nr ST: ST 1.11 ST 1.13

27 KNR-W 4-01 
0353/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż stolarki 
drzwiowej

szt 1

28 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wg DP. m2 3,9

11. PRACE PORZĄDKOWE
Nr ST: ST.1.13

29 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. W cenie należy 
uwzględnić ewentualne opłaty za utylizację.

m3 12,5

30 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia 
przez oferentów.

m3 112,5

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys



Kosztorys
ofertowy

Obiekt Nadbudowa częsci trzykondygnacyjnej ze zmianą konstrukcji dachu. Budynek basenu. Prace 
w zakresie segmentu B.

Branża architektoniczno - konstrukcyjna
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja Wyrzysk, ul. Parkowa 6
Inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi Architektonicznej Archi-Graf Sp. z o.o.

Sporządził mgr. inż. Karolina Jasiek
Sprawdził mgr inż. arch. Janusz Kiciński

Złotów, maj 2018
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Nadbudowa częsci trzykondygnacyjnej ze zmianą konstrukcji dachu. Budynek basenu. Prace w zakresie segmentu B.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY POMIAROWE
Nr ST: ST 0.0

1 Obsługa geodezyjna inwestycji
  kpl 1

2. PRACE ROZBIÓRKOWE
Nr ST: ST 1.13

2   Kalkulacja 
indywidualna 

Rozbiórka z utylizacją materiałów istniejącego pokrycia dachu z demontażem sufitu podwieszanego, konstrukcji 
drewnianej, ocieplenia, izolacji, rynien i obróbek blacharskich, drabiny dachowej itp. wg Projektu Technicznego.
  kpl 1

3 KNNR 3 
0301/02

Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie cementowej. Wyrównanie pod nadbudowę.
  m3 13,63

4. KONSTRUKCJA POD STOPODACH
Nr ST: ST.1.2 ST.1.3 ST.1.4

4 KNR-W 2-02 
0104/03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4,5m grubości do 2 cegieł z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej. Analogia - nadbudowa scian zew.  - cegła pełna 15MPa. SEGMENT B - cegła z zakupu
  m2 65

5 KNKRB 2 
0205/07

Wieńce monolityczne na ścianach z betonu C25/30.
  

4,64 m3 4,64

razem m3 4,64

6 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm
  t 0,326

5. KONSTRUKCJA STOPODACHU
Nr ST: ST.1.6 ST 1.5

7   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej, przystosowanej do montażu konstukcji dachowej drewnianej wg DP. w 
tym płatwie, stężenia, łączniki, marki, kotwy itp. wg DP.
  

1165 kg 1.165

razem kg 1.165

8 KNNR 2 
0401/02

Więźby dachowe  z tarcicy nasyconej. Dostawa i montaż więźby dachowej z drewna C27 wraz z łącznikami systemowymi.
  

Seg. b z dachem nad klatką    143 m2 143

razem m2 143

6. POKRYCIE DACHU
Nr ST: ST 1.5 ST. 1.7

9 KNKRB 2 
0405/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Płyty OSB 3, 22mm wg DP - SEGMENT B
  m2 142,4

10   Kalkulacja 
indywidualna 

Pokrycie połaci wielowarstwową membraną polimerową mocowaną mechanicznie z wykonaniem obróbek elementów 
dachowych tj. kominy, wywiewki itp. wg DP. wraz z wykonaniem warstwy ochronnej z geowłókniny poliestrowej wg DP, 
ognioochronnej warstwy z fizeliny szklalnej wg DP. SEGMENT B
  m2 142,34

11 KNNR 2 
0403/01

Deskowanie połaci dachowych. Analogia obróbka szczytów i okapu z płyt włóknocementowych malowanych gr.2x10mm 
wg DP
  

SEG.B    64 m2 64

razem m2 64

7. OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE
Nr ST: ST.1.7 ST1.8

12 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP.
  

seg b    57 m2 57

razem m2 57

13 KNR K-05 
0401/02

Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej. AnalogiaMontaż kratek wentylacyjnych 
w okapie w każdym polu krokwi.
  szt 24

14 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm półokrągłe o średnicy 15cm
  

17,2 m 17,2

razem m 17,2

15 KNR 2-02 
0510/03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 12cm
  

23 m 23

razem m 23

16 KNR 2-02 
0510/02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 10cm
  

13 m 13

razem m 13
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Przedmiar

Nadbudowa częsci trzykondygnacyjnej ze zmianą konstrukcji dachu. Budynek basenu. Prace w zakresie segmentu B.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8. SCIANY
Nr ST: ST 1.4 ST1.8 ST 1.9 ST1.10

17 KNR-W 2-02 
0103/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej. Uzupełnienia scian wewnętrznych po nadbudowie.
  

SEG.B    10,16 m2 10,16
SEG.A    23,1 m2 23,1

razem m2 33,26

18 KNNR-W 3 
0605/01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III o szerokości do 50cm na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł 
lub ścianach betonowych uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami. Uzupełnienia po nadbudowie scian 
wewnętrznych. SEG. B
  

61,85/0,5 m 123,7

razem m 123,7

19 KNNR-W 3 
0603/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez 
osiatkowania. Wykonane na pełną wysokosc na scianach zewnętrznyc po nadbudowie. SEG. B
  

sciany zewnętrzne na pełną wysokosc    127,29 m2 127,29

razem m2 127,29

20 KNR 2-02 
0815/04

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Uzupełnienia po 
nadbudowie. SEG.B
  

sciany wewnętrzne po nadbudowie    61,85 m2 61,85
sciany zewnętrznena pełną wysokosc    127,29 m2 127,29

razem m2 189,14

21 KNNR-W 3 
1003/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych wewnętrznych. Malowanie scian i sufitów po 
nadbudowie. SEG. B
  

sciany    312,64 m2 312,64
sufity    88,91 m2 88,91

razem m2 401,55

22 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych wg DP.  Docieplenie wieńców.
  

SEG.B    25,8 m2 25,8

razem m2 25,8

9. OKŁADZINY I OCIEPLENIE STROPODACHU
Nr ST: ST 1.5 ST.1.8 ST 1.9

23 KNR-W 2-02 
2009/02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych 50x50 co 65cm. Analogia ruszt na krokwiach do montażu ocieplenia wg DP. 
SEG.B
  m2 120,5

24 KNR-W 2-02 
2009/02 
Pozycja 

zastępcza 

Deskowanie ażurowe gr. 25mm stropodachu /30cm wg DP. SEG.B
  

m2 120,5

25 KNR-W 2-02 
0612/03

Izolacje poziome cieplne  z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych gr. 150mm wg DP. SEG.B
  m2 120,5

26 KNR-W 2-02 
0612/04

Izolacje poziome cieplne  z płyt z wełny mineralnej z paroizolacją  - każda następna warstwa. 50mm wg DP. SEG.B
  m2 120,5

27 KNR 2-02 
2006/04

Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) . Okładziny systemowe o EI30 wg DP. 
SEG.B
  m2 99,3

28 KNR 2-02 
2006/08

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych. Dodatek za drugą warstwę. Okładziny systemowe o EI30 wg DP. 
SEG.B
  m2 99,3

10. PRACE PORZĄDKOWE
Nr ST: ST.13

29 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. W cenie należy uwzględnić ewentualne 
opłaty za utylizację.
  m3 12,5

30 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia przez oferentów.
  m3 112,5
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Kosztorys

Nadbudowa częsci trzykondygnacyjnej ze zmianą konstrukcji dachu. Budynek basenu. Prace w zakresie segmentu B.

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

1. ROBOTY POMIAROWE
Nr ST: ST 0.0

1 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl 1

2. PRACE ROZBIÓRKOWE
Nr ST: ST 1.13

2 Kalkulacja 
indywidualna

Rozbiórka z utylizacją materiałów istniejącego pokrycia dachu z demontażem sufitu 
podwieszanego, konstrukcji drewnianej, ocieplenia, izolacji, rynien i obróbek blacharskich, 
drabiny dachowej itp. wg Projektu Technicznego.

kpl 1

3 KNNR 3 
0301/02

Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie cementowej. Wyrównanie pod nadbudowę. m3 13,63

4. KONSTRUKCJA POD STOPODACH
Nr ST: ST.1.2 ST.1.3 ST.1.4

4 KNR-W 2-02 
0104/03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych wyższe niż 4,5m grubości do 2 cegieł z cegły pełnej na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Analogia - nadbudowa scian zew.  - cegła pełna 
15MPa. SEGMENT B - cegła z zakupu

m2 65

5 KNKRB 2 
0205/07

Wieńce monolityczne na ścianach z betonu C25/30. m3 4,64

6 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 
14mm

t 0,326

5. KONSTRUKCJA STOPODACHU
Nr ST: ST.1.6 ST 1.5

7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej, przystosowanej do montażu konstukcji 
dachowej drewnianej wg DP. w tym płatwie, stężenia, łączniki, marki, kotwy itp. wg DP.

kg 1.165

8 KNNR 2 
0401/02

Więźby dachowe  z tarcicy nasyconej. Dostawa i montaż więźby dachowej z drewna C27 wraz z 
łącznikami systemowymi.

m2 143

6. POKRYCIE DACHU
Nr ST: ST 1.5 ST. 1.7

9 KNKRB 2 
0405/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Płyty OSB 3, 22mm wg DP - SEGMENT B m2 142,4

10 Kalkulacja 
indywidualna

Pokrycie połaci wielowarstwową membraną polimerową mocowaną mechanicznie z wykonaniem 
obróbek elementów dachowych tj. kominy, wywiewki itp. wg DP. wraz z wykonaniem warstwy 
ochronnej z geowłókniny poliestrowej wg DP, ognioochronnej warstwy z fizeliny szklalnej wg DP. 
SEGMENT B

m2 142,34

11 KNNR 2 
0403/01

Deskowanie połaci dachowych. Analogia obróbka szczytów i okapu z płyt włóknocementowych 
malowanych gr.2x10mm wg DP

m2 64

7. OBRÓBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE
Nr ST: ST.1.7 ST1.8

12 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP. m2 57

13 KNR K-05 
0401/02

Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej. 
AnalogiaMontaż kratek wentylacyjnych w okapie w każdym polu krokwi.

szt 24

14 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm półokrągłe o średnicy 15cm m 17,2

15 KNR 2-02 
0510/03

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 12cm m 23

16 KNR 2-02 
0510/02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,65mm okrągłe o średnicy 10cm m 13

8. SCIANY
Nr ST: ST 1.4 ST1.8 ST 1.9 ST1.10

17 KNR-W 2-02 
0103/01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej 
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Uzupełnienia scian wewnętrznych po 
nadbudowie.

m2 33,26

18 KNNR-W 3 
0605/01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III o szerokości do 50cm na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach betonowych uprzednio zamurowanych cegłami lub 
dachówkami. Uzupełnienia po nadbudowie scian wewnętrznych. SEG. B

m 123,7

19 KNNR-W 3 
0603/01

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych 
na ścianach i słupach bez osiatkowania. Wykonane na pełną wysokosc na scianach zewnętrznyc po 
nadbudowie. SEG. B

m2 127,29

20 KNR 2-02 
0815/04

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych. Uzupełnienia po nadbudowie. SEG.B

m2 189,14

21 KNNR-W 3 
1003/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych wewnętrznych. Malowanie scian i 
sufitów po nadbudowie. SEG. B

m2 401,55
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Kosztorys

Nadbudowa częsci trzykondygnacyjnej ze zmianą konstrukcji dachu. Budynek basenu. Prace w zakresie segmentu B.

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

22 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych wg DP.  Docieplenie wieńców. m2 25,8

9. OKŁADZINY I OCIEPLENIE STROPODACHU
Nr ST: ST 1.5 ST.1.8 ST 1.9

23 KNR-W 2-02 
2009/02

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych 50x50 co 65cm. Analogia ruszt na krokwiach do 
montażu ocieplenia wg DP. SEG.B

m2 120,5

24 KNR-W 2-02 
2009/02 
Pozycja 
zastępcza

Deskowanie ażurowe gr. 25mm stropodachu /30cm wg DP. SEG.B m2 120,5

25 KNR-W 2-02 
0612/03

Izolacje poziome cieplne  z jednej warstwy płyt z wełny mineralnej układanych gr. 150mm wg DP. 
SEG.B

m2 120,5

26 KNR-W 2-02 
0612/04

Izolacje poziome cieplne  z płyt z wełny mineralnej z paroizolacją  - każda następna warstwa. 
50mm wg DP. SEG.B

m2 120,5

27 KNR 2-02 
2006/04

Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) . Okładziny 
systemowe o EI30 wg DP. SEG.B

m2 99,3

28 KNR 2-02 
2006/08

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych. Dodatek za drugą warstwę. Okładziny 
systemowe o EI30 wg DP. SEG.B

m2 99,3

10. PRACE PORZĄDKOWE
Nr ST: ST.13

29 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. W cenie należy 
uwzględnić ewentualne opłaty za utylizację.

m3 12,5

30 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia 
przez oferentów.

m3 112,5

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys



Kosztorys
ofertowy

Obiekt Termomodernizacja budynku basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze schodami wyjscia 
głównego

Branża architektoniczno - konstrukcyjna
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja Wyrzysk, ul. Parkowa 6
Inwestor Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi Architektonicznej Archi-Graf Sp. z o.o.

Sporządził mgr. inż. Karolina Jasiek
Sprawdził mgr inż. arch. Janusz Kiciński

Złotów, maj 2018
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Przedmiar

Termomodernizacja budynku basenu, pochylnii dla niepełnosprawnych ze schodami wyjscia głównego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY POMIAROWE
Nr ST: ST.0.0

1 Obsługa geodezyjna inwestycji
  kpl 1

2. PRACE ROZBIÓRKOWA
Nr ST: ST 1.13

2 KNNR-W 3 
0516/06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych. Analogia rozbiórka zadaszenia nad wejsciem.
  m2 7,3

3 KNR 4-01 
1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych.Demontaż  balustrad.
  szt 2

4 KNR 4-01 
1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych. Analogia demontaz 
krat okiennych i schodów stalowych.
  szt 10

5 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm.Analogia -  rozbiórka opaski wokół 
budynku z nawierzchni mieszanych.
  m3 9

6 KNP 2 
1313/01

Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych prostych.Oszczyszczenie 
balustrad zewnętrznych schodów stalowych oraz krat okiennych.
  m2 30

7 KNR 4-01 
0535/03

Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku
  m 103,5

8 KNR 4-01 
0535/05

Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
  m 59,2

9 KNR 4-01 
0535/07

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
  m2 24,3

10 KNR 4-01 
0535/09

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku
  m2 24,3

11 KNR 2-31 
0810/03

Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu o grubości 12cm. Rozbiórka istniejących schodów i pochylni wraz z koszem.
  m2 14

3. PRACE ZIEMNE
Nr ST: ST 1.1

12 KNKRB 1 
0304/01

Wykopy w gruncie kategorii I-II o głębokości do 1,5m na zewnątrz budynku przy schodach wejsciowych i pochylni.
  m3 19

13 KNR 2-01 
0206/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
  m3 19

14 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
  m3 19

UWAGA! WYKOPY PRZY SCIANACH BUDYNKU UWZGLĘDNIA POZ. 19

4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I IZOLACJE
Nr ST: ST 1.1ST 1.2 ST1.3 ST 1.4 ST 1.8 ST1.9 ST.1.13

15 KNR 4-01 
0701/06 
Pozycja 

zastępcza 

Demontaż istniejącego ocieplenia (styropian), Ściany budynku.
  

m2 345

16 KNNR 2 
0301/03

Fundamenty z bloczków betonowych. Fundament pochylni.
  m3 0,8

17 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod fundament pochylni. Beton C8/10
  m3 0,18

18 KNR 4-01 
0725/02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2  ścian o 
podłożach z cegły. Ściany cokołu i sciany fundamentowe. Przyjęto 50% uzupełnień.
  m2 46,2

19 KNNR 3 
0204/05

Izolacja pionowa dwuwarstwowa lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną do gruntowania z wykonaniem i zasypaniem 
wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III oraz z wykonaniem wyprawy cementowej. Ściany cokołu + sciany 
fundamentowe + sciany pochylni. Grunt z wykopu.
  m2 95,82

20 KNR 2-02 
0604/03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku. Ściana pochylni.
  m2 1,2

21 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych. Ściany cokołu i sciany fundamentowe.
  m2 92,4

22 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi. Ściany cokołu i sciany 
fundamentowe.
  m2 92,4

23 KNR 0-23 
0932/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej wg DP.
  m2 92,4

24 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej wg DP.
  m2 92,4

25 KNR 0-23 
0931/02 
Pozycja 

zastepcza 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku wg DP.
  

m2 58,4
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26 KNR 2-02 
1505/10 
Pozycja 

zastępcza 

Dwukrotne malowanie farbami wg DP powierzchni zewnętrznych tynków cokołu.
  

m2 58,4

27 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechanicze i zmycie wg DP 
Przygotowanie podłoża scian częsci nadziemnej.
  m2 659

28 KNR 4-01 
0701/05 
Pozycja 

zastepcza 

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach. Odbicie odspojonych, skorodowanych i 
zawilgoconych tynków scian nadziemia wg DP oraz skucie tynków z węgarków. Założono 50% pow. scian.
  

m2 329,5

29 KNR 4-01 
0726/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2  ścian o 
podłożach cegły. Założono 50% pow. scian. Uzupełnienie wg DP.
  m2 329,5

30 KNR-W 4-01 
0308/05 
Pozycja 

zastepcza 

Naprawa uszkodzonych powierzchni do 0,50m2 Zabezpieczenie rys na scianach zgodnie z DP. Zalożono 1szt./40m2
  

szt 16,475

5. POCHYLNIA I SCHODY
Nr ST: ST 1.1 ST1.2 ST.1.4 ST.1.12 ST.1.14

31 KNR 2-31 
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie. Piasek srednioziarnisty
  m2 14,6

32 KNR 2-31 
0105/02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Piaske sredniozaiarnisty 14,6x7
  m2 102,2

33 KNR 2-31 
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm. Nasyp z pospółki.
  m2 14,6

34 KNR 2-31 
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm.
  m 13,2

35 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod obrzeża + fundament palisady beton C8/10
  m3 3,97

36 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym. Podbudowa palisady betonowej - piasek srednioziarnisty.
  m3 0,14

37 KNR 2-31 
0407/05 
Pozycja 

zastępcza. 

Palisada 12x18x100 z oporem na 1/3h
  

m 1,5

38 KNNR 2 
0302/02 
Pozycja 

zastępcza. 

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł klinkierowych. Analogia  sciany i próg pochylni wg DP.
  

m3 0,55

39 KNR 2-31 
0303/01

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
  m2 14,6

40 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,6/0,9m wg DP.
  szt 1

41   Kalkulacja 
indywidualna 

Balustrada pochylni wg DP.
  

mb 10

6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Nr ST: ST1.1 ST1.2 ST 1.3 ST.1.4 ST.1.14

42 KNR 4-01 
0105/01

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II
  m3 15

43 KNR 2-02 
1101/01 
Pozycja 

zastepcza 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Analogia - Uzupełnienie nawierzchni betonowej chodników po pracach 
rozbiórkowych gr. 15cm - beton C16/20
  

m3 3

44 KNR 2-31 
0303/01

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej  10cmz wypełnieniem spoin piaskiem. Odtworzenie i wykonanie 
nowej opaski z kostki.
  m2 21

45 KNR 2-31 
0407/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100cm na podsypce piaskowej.
  m 19

46 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod obrzeża
  m3 0,57

47 KNR 2-31 
0502/01

Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem. Odtworzenie istniejącej 
nawierzchni. Płyty z demontażu.
  m2 10

8. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
Nr ST: ST.1.8 ST.1.9 ST.10 ST.1.7 ST1.12

48 KNKRB 2 
1502/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
  m2 659

49 KNR 0-23 
2612/09

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi.
  m 100
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50 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych wg DP.  Ściany nadziemia.
  m2 659

51 KNR 0-23 
2612/04

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie  płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych. 
Ściany nadziemia.. Wg DP.
  szt 3.954

52 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi. Ściany nadziemia.
  m2 659

53 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją wg DP.
  m2 659

54 KNR 0-23 
0931/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
  m2 659

55 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją wg DP.
  m2 659

56 KNR 0-23 
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku dekoracyjnego wg DP.
  m2 659

57 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją wg DP.
  m2 659

58 KNR 2-02 
1505/10 
Pozycja 

zastępcza 

Dwukrotne malowanie farbami wg DP powierzchni zewnętrznych tynków cokołu.
  

m2 659

59   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa parapetów z blachy powlekanej wg DP.
  

mb 25

60 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Montaż rynien z rozbiórki.
  m 103,5

61 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Dodatek na uzupełnienia 20%
  m 20,6

62 KNR 2-02 
0510/04

Rury spustowe z blachy ocynkowanej. Montaż rur z rozbiórki.
  m 59,2

63 KNR 2-02 
0510/04

Rury spustowe z blachy ocynkowanej. Dodatek na uzupełnienia 20%.
  m 11,84

64 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP Montaż obróbek z rozbiórki.
  m2 24,3

65 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP dodatek na uzupełnienia 20%
  m2 4,86

66 KNR 4-01 
0320/04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł wraz z montażem schodów stalowych
  szt 9

67 KNR 4-01 
0320/09

Obsadzenie poręczy w ścianie zewnętrznej.
  szt 8

68   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż systemowaego zadaszenia nad wejsciem głównym do budynku wraz z wykonaniem ryglowej 
konstrukcji stalowej z orynnowaniem- wg DP.
  kpl. 1

69   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż systemowaego zadaszenia nad wejsciem bocznym - wg DP.
  

m2 2,25

70 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. W cenie należy uwzględnić ewentualne 
opłaty za utylizację.
  m3 25

71 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 
1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia przez oferentów.
  m3 25

72 KNR 2-21 
0401/04

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II. Uzupełnienie trawników po 
zakończeniu robót.
  m2 100
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1. ROBOTY POMIAROWE
Nr ST: ST.0.0

1 Obsługa geodezyjna inwestycji kpl 1

2. PRACE ROZBIÓRKOWA
Nr ST: ST 1.13

2 KNNR-W 3 
0516/06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych. Analogia rozbiórka zadaszenia nad wejsciem. m2 7,3

3 KNR 4-01 
1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików 
stalowych.Demontaż  balustrad.

szt 2

4 KNR 4-01 
1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych. 
Analogia demontaz krat okiennych i schodów stalowych.

szt 10

5 KNR 4-01 
0212/01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm.Analogia -  
rozbiórka opaski wokół budynku z nawierzchni mieszanych.

m3 9

6 KNP 2 
1313/01

Oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych 
prostych.Oszczyszczenie balustrad zewnętrznych schodów stalowych oraz krat okiennych.

m2 30

7 KNR 4-01 
0535/03

Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku m 103,5

8 KNR 4-01 
0535/05

Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m 59,2

9 KNR 4-01 
0535/07

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku m2 24,3

10 KNR 4-01 
0535/09

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku m2 24,3

11 KNR 2-31 
0810/03

Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu o grubości 12cm. Rozbiórka istniejących schodów i 
pochylni wraz z koszem.

m2 14

3. PRACE ZIEMNE
Nr ST: ST 1.1

12 KNKRB 1 
0304/01

Wykopy w gruncie kategorii I-II o głębokości do 1,5m na zewnątrz budynku przy schodach 
wejsciowych i pochylni.

m3 19

13 KNR 2-01 
0206/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km

m3 19

14 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi m3 19

UWAGA! WYKOPY PRZY SCIANACH BUDYNKU UWZGLĘDNIA POZ. 19

4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I IZOLACJE
Nr ST: ST 1.1ST 1.2 ST1.3 ST 1.4 ST 1.8 ST1.9 ST.1.13

15 KNR 4-01 
0701/06 
Pozycja 
zastępcza

Demontaż istniejącego ocieplenia (styropian), Ściany budynku. m2 345

16 KNNR 2 
0301/03

Fundamenty z bloczków betonowych. Fundament pochylni. m3 0,8

17 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego pod fundament pochylni. Beton 
C8/10

m3 0,18

18 KNR 4-01 
0725/02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym 
miejscu do 2m2  ścian o podłożach z cegły. Ściany cokołu i sciany fundamentowe. Przyjęto 50% 
uzupełnień.

m2 46,2

19 KNNR 3 
0204/05

Izolacja pionowa dwuwarstwowa lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną do gruntowania z 
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III oraz z wykonaniem 
wyprawy cementowej. Ściany cokołu + sciany fundamentowe + sciany pochylni. Grunt z wykopu.

m2 95,82

0,9*3,8 = 3,42
sciany cokołu i fundmanetowe    92,4 = 92,4

20 KNR 2-02 
0604/03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku. Ściana pochylni. m2 1,2

21 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych. Ściany cokołu i sciany 
fundamentowe.

m2 92,4

22 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi. 
Ściany cokołu i sciany fundamentowe.

m2 92,4

23 KNR 0-23 
0932/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej wg DP. m2 92,4

24 KNNR-W 3 
0207/01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej wg DP. m2 92,4

25 KNR 0-23 
0931/02 
Pozycja 
zastepcza

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku wg DP. m2 58,4
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26 KNR 2-02 
1505/10 
Pozycja 
zastępcza

Dwukrotne malowanie farbami wg DP powierzchni zewnętrznych tynków cokołu. m2 58,4

27 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie 
mechanicze i zmycie wg DP Przygotowanie podłoża scian częsci nadziemnej.

m2 659

28 KNR 4-01 
0701/05 
Pozycja 
zastepcza

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach. Odbicie odspojonych, 
skorodowanych i zawilgoconych tynków scian nadziemia wg DP oraz skucie tynków z węgarków. 
Założono 50% pow. scian.

m2 329,5

29 KNR 4-01 
0726/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym 
miejscu do 5m2  ścian o podłożach cegły. Założono 50% pow. scian. Uzupełnienie wg DP.

m2 329,5

30 KNR-W 4-01 
0308/05 
Pozycja 
zastepcza

Naprawa uszkodzonych powierzchni do 0,50m2 Zabezpieczenie rys na scianach zgodnie z DP. 
Zalożono 1szt./40m2

szt 16,475

5. POCHYLNIA I SCHODY
Nr ST: ST 1.1 ST1.2 ST.1.4 ST.1.12 ST.1.14

31 KNR 2-31 
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie. Piasek 
srednioziarnisty

m2 14,6

32 KNR 2-31 
0105/02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Piaske 
sredniozaiarnisty 14,6x7

m2 102,2

33 KNR 2-31 
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm. Nasyp z 
pospółki.

m2 14,6

34 KNR 2-31 
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm. m 13,2

35 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod obrzeża + fundament palisady beton C8/10 m3 3,97

36 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym. Podbudowa palisady betonowej - piasek srednioziarnisty. m3 0,14

37 KNR 2-31 
0407/05 
Pozycja 

zastępcza.

Palisada 12x18x100 z oporem na 1/3h m 1,5

38 KNNR 2 
0302/02 
Pozycja 

zastępcza.

Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł klinkierowych. Analogia  sciany i 
próg pochylni wg DP.

m3 0,55

39 KNR 2-31 
0303/01

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2 14,6

40 KNR 2-02 
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,6/0,9m wg DP. szt 1

41 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrada pochylni wg DP. mb 10

6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Nr ST: ST1.1 ST1.2 ST 1.3 ST.1.4 ST.1.14

42 KNR 4-01 
0105/01

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w 
gruncie kategorii I-II

m3 15

43 KNR 2-02 
1101/01 
Pozycja 
zastepcza

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Analogia - Uzupełnienie nawierzchni betonowej 
chodników po pracach rozbiórkowych gr. 15cm - beton C16/20

m3 3

44 KNR 2-31 
0303/01

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej  10cmz wypełnieniem spoin piaskiem. 
Odtworzenie i wykonanie nowej opaski z kostki.

m2 21

45 KNR 2-31 
0407/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100cm na podsypce piaskowej. m 19

46 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod obrzeża m3 0,57

47 KNR 2-31 
0502/01

Chodniki z płyt betonowych na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem. Odtworzenie 
istniejącej nawierzchni. Płyty z demontażu.

m2 10

8. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
Nr ST: ST.1.8 ST.1.9 ST.10 ST.1.7 ST1.12

48 KNKRB 2 
1502/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 659

49 KNR 0-23 
2612/09

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi. m 100

50 KNR 0-23 
2612/01

Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych wg DP.  Ściany nadziemia. m2 659
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51 KNR 0-23 
2612/04

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie  płytami styropianowymi przymocowanymi za 
pomocą dybli plastikowych. Ściany nadziemia.. Wg DP.

szt 3.954

52 KNR 0-23 
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi. 
Ściany nadziemia.

m2 659

53 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją wg DP. m2 659

54 KNR 0-23 
0931/01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 659

55 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją wg DP. m2 659

56 KNR 0-23 
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku dekoracyjnego wg DP. m2 659

57 KNR 0-23 
2611/02

Przygotowanie podłoża - gruntowanie emulsją wg DP. m2 659

58 KNR 2-02 
1505/10 
Pozycja 
zastępcza

Dwukrotne malowanie farbami wg DP powierzchni zewnętrznych tynków cokołu. m2 659

59 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa parapetów z blachy powlekanej wg DP. mb 25

60 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Montaż rynien z rozbiórki. m 103,5

61 KNR 2-02 
0508/04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Dodatek na uzupełnienia 20% m 20,6

62 KNR 2-02 
0510/04

Rury spustowe z blachy ocynkowanej. Montaż rur z rozbiórki. m 59,2

63 KNR 2-02 
0510/04

Rury spustowe z blachy ocynkowanej. Dodatek na uzupełnienia 20%. m 11,84

64 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP Montaż 
obróbek z rozbiórki.

m2 24,3

65 KNKRB 2 
0503/02

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Wg DP dodatek na 
uzupełnienia 20%

m2 4,86

24,3*0,2 = 4,86

66 KNR 4-01 
0320/04

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł wraz z montażem schodów stalowych szt 9

67 KNR 4-01 
0320/09

Obsadzenie poręczy w ścianie zewnętrznej. szt 8

68 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowaego zadaszenia nad wejsciem głównym do budynku wraz z 
wykonaniem ryglowej konstrukcji stalowej z orynnowaniem- wg DP.

kpl. 1

69 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż systemowaego zadaszenia nad wejsciem bocznym - wg DP. m2 2,25

70 KNR 4-01 
0108/17

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. W cenie należy 
uwzględnić ewentualne opłaty za utylizację.

m3 25

71 KNR 4-01 
0108/20

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km przyjęto 10km - do uszczegółowienia 
przez oferentów.

m3 25

72 KNR 2-21 
0401/04

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II. 
Uzupełnienie trawników po zakończeniu robót.

m2 100

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys


