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Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 
ul. Kilińskiego 24,39-300 Mielec 
tel. ,  17 78888851,  fax. 17 7888852 

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 5 548 000 euro 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
Dla zamówienia o nazwie  

na 
roboty budowlane 

 

„Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w  Mielcu”  

CPV-45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne 

CPV-45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej 

Zamawiający:    Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

NIP:                   817-10-72-306 

Adres:                ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec 

Strona internetowa:    www. zs.mielec.pl 

e-mail:                        zs.mielec@gmail.com 

tel.                             017 788-88-51 lub 017 788-88-59 

 

 

                                    Zatwierdzona przez: 
 

Dyrektora Zespołu Szkół im. prof. J. 
Groszkowskiego w Mielcu ( pieczątka i 

podpis)…………………….. 
                                             

Zawartość specyfikacji  

SIWZ Rozdziały od I do XXIX 
Załącznik nr1  Formularz oferty 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy 
Załącznik nr 3 Wzór umowy 
Załącznik nr 4 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
Załącznik nr 5Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 
Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy 
Załącznik nr 7 Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Załącznik nr 9 Przedmiar robót 
 
 

 
 
 
 
           



   

2 
 

 

 

I. ROZDZIAŁ.  

 ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)  

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24,  39-300 Mielec 

zwany dalej „Zamawiającym”. 

II. ROZDZIAŁ. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. 

W   sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy 

wspomnianej ustawy. 

III. ROZDZIAŁ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

 Demontaż  okien (demontaż do środka budynku- elewacja ozdobna cegła) 
w  salach lekcyjnych   na  piętrze II (sale 38,38A,37,36,35,32,31,30,29,) 
oraz na I piętrze (16,26)  

  Demontaż obróbek blacharskich – parapety, 

 Wywóz elementów po demontażu 

 Montaż nowych okien, 

 Montaż parapetów z konglomeratów, 

 Montaż nowych obróbek blacharskich, 

 Wykonanie szpalet na oknach, 

 Malowanie szpalet, 
 Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po demontażu okien. 

 

Szczegółowy zakres prac przedstawia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych - załącznik nr 8 oraz Przedmiar robót – załącznik nr 9, stanowi 

element poglądowy obejmujący w/w prace.  

Uwaga: Wykonanie prac budowlano-remontowych, w obiekcie czynnym należy 

wykonać po uprzednim wykonaniu wizji lokalnej na terenie realizacji w/w prac w 

celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót należy 

traktować jako element pomocniczy. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz 

sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia 

odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Harmonogram prac należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu 

umowy. 
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2.Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot 

Zamówienia na okres minimum 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 3 do SIWZ. Gwarancja udzielona zostaje na okres określony w ofercie 

Wykonawcy wyrażony w   miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji wskazany w 

ofercie stanowi jedno z  kryteriów oceny ofert. 

3. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze 

wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że 

wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania 

zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, 

użytkowych, funkcjonalnych i  jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych pod warunkiem, 

że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ i 

załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W związku z  powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań 

równoważnych do określonych w  SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Niewskazanie w złożonej 

ofercie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania 

rozwiązań wymienionych w SIWZ i  załącznikach do SIWZ. 

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 

objęte przedmiotem zamówienia tj. wykonujących czynności: roboty remontowo-

budowlane, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1040 ze zm.) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

IV. ROZDZIAŁ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Termin wykonania zamówienia 30 listopad 2019 r. 
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Realizacja prac będzie prowadzona w obiekcie czynnym w godzinach popołudniowych (do 

uzgodnienia po podpisaniu umowy) oraz weekendami.  

V. ROZDZIAŁ. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 

VI. ROZDZIAŁ. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 

OFERT WARIANTOWYCH  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

VII. ROZDZIAŁ. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH 

ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH : Zamawiający nie przewiduje udzielenia 

zamówień uzupełniających. 

VIII. ROZDZIAŁ. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ  

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

IX.ROZDZIAŁ. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

X. ROZDZIAŁ. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W 

POSTĘPOWANIU 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 

XI. ROZDZIAŁ. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 

JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ 

UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania 

jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod 

warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 

1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika 

wykonawcy, jeśli został ustanowiony). 
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1.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 

1pkt. 1.1 Rozdziału XIII SIWZ. Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć 

łącznie, pod warunkiem, że oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich 

podmiotów występujących wspólnie (przez pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty 

składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez 

każdego z   Wykonawców odrębnie. 

1.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym 

jako pełnomocnik pozostałych. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

wyraźnie w  Formularzu ofertowym i Oświadczeniu wstępnym Wykonawcy załączonym 

do oferty wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać firmy tych podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca 

nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w 

formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten 

punkt formularza niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 

wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 

XII. ROZDZIAŁ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY 

WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postepowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:- 

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1600), zwanej dalej Kodeksem Karnym lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),  

c) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, 

d) skarbowe; 

 e) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
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f) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w lit. b); 

g) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

h) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

i) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

j) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia;(3 lata od zdarzenia) 

k) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 

l) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

ł) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 703 i 1277); 

m) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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n) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 

650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. – sprawdzić z wydrukowana kartką 

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

wynika to  z odrębnych przepisów;   

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy również Wykonawcę 

w przypadku określonym w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy, tj. Wykonawcę w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w  zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 

149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że  

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 

1544 i 1629); 

3. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu, odpowiednio 

w  zakresie: 

3.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia w tym 

zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 

sposób szczególny. 

3.2. zdolności technicznej lub zawodowej  

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał 

tj. zakończył co najmniej dwie roboty tożsame z przedmiotem zamówienia, w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 
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wykonania, podmiotu zlecającego oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały 

wykonane w  sposób należyty w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: Przez roboty tożsame z przedmiotem 

zamówienia: załącznik nr 7; 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że 

łącznie spełniają w/w warunek. 

3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie 

żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób 

szczególny. 

4. W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu opisanych w ust. 3 

niniejszego Rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej 

sytuacji 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 

zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale i załączyć do oferty. 

4.1. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, wymaga aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał w 

szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) 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. 

 Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, je śli podmioty tez realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane. 
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4.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu zobowiązującego się do udostępnienia zasobów, nie potwierdzają spełnienia 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego jest obowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub 

podmiotami lub do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, pod 

warunkiem wykazania zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej w stopniu wymaganym w trakcie postępowania. 

XIII. ROZDZIAŁ. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POWTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W  POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 

do SIWZ aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty: 

1.1. Oświadczenie Wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

Nr 2 do SIWZ, które zawiera: 

a) Informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

b) Informacje o podmiotach na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, 

c) Informację o podwykonawcach, w celu wykazania braku istnienia wobec 

podwykonawców podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1.2. Dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

W   przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika - pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, lub inny dokument służący wykazaniu 

udostępniania Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 

22a ust. 1 ustawy, jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
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postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu trzeciego może 

zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego 

zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 

dni, aktualne na dzień ich składania następujące dokumenty i oświadczenia: 

2.1. odpis 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; 

2.2 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 

sprawie spłat tych należności; 

2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

2.4. wykaz robót budowlanych min. 2  o podobnym zakresie wykonanych nie wcześniej 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w  szczególności informacji o tym czy roboty 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. Uwaga: Wykaz powinien 

obejmować minimum te roboty budowlane na których wykonanie Wykonawca powołuje 

się w celu wykazania spełnienia warunku udziału ustanowionych w  postępowaniu.  

3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

3.1. zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 składa dokument lub 

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;  
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3.2. 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 mowa w ust. 3 pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 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. 

4. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 229, 1089 i 1132 ze zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

(informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 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. 

5. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, obowiązany 

jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 2 

(od 2.1. do 2.3) dotyczące podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

zobowiązany jest złożyć, na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia 

wymienione w ust. 2 dotyczące podwykonawcy.  Postanowienia ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

XIV.ROZDZIAŁ. SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W  POSTĘPOWANIU 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w  postępowaniu.  

2. Ocena ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu 

o  informacje zawarte w ofercie wg. kryteriów określonych w Rozdziale XXIV niniejszej 

SIWZ. 

3. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4 przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
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krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

wskazanych w ust. 2-6 Rozdziału XIII SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych w przedłożonych 

dokumentach i  oświadczeniach wg. formuły spełnia/nie spełnia. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o  udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

XV. ROZDZIAŁ. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a   Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. 

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu ,  ul. Kilińskiego 24,  39 - 300 Mielec, 

faks:  17 788-88 - 52,   e-mail: zs-mielec@wp.pl (z dopiskiem „Wymiana okien na I i II 

piętrze w   Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w  Mielcu”). 

3. Ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej 

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

4. W przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w trybie art. 26 ustawy do 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub do 

udzielenia wyjaśnień - oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa lub wyjaśnienia należy 

przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie pisemnej w postaci papierowej. 

5. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców muszą być złożone w oryginale. 

6. Dokumenty inne niż określone w ust. 5 muszą być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje odpowiednio 
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Wykonawca, Podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

Podwykonawca, w  zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma 

obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji. 

XVI. ROZDZIAŁ. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI1. 

1. Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami: 

wicedyrektor:  Elżbieta Bąk. 

2. Zamawiający nie udziela żadnych wiążących ustnych i telefonicznych informacji, 

wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania. Wnioski 

o  wyjaśnienie treści SIWZ należy składać zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII 

SIWZ. 

XVII. ROZDZIAŁ. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Wnioski należy składać pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście 

lub za pośrednictwem posłańca w sekretariacie Zamawiającego, za pośrednictwem faksu 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). 

3. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert udzieli wyjaśnień, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda 

wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. 

5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

6. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 

adresem: www.zs.mielec.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia 

i  odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ Zamawiający zamieszczać będzie także pod 

wskazanym wyżej adresem internetowym oraz przesyłać Wykonawcom składającym 

wnioski o udzielenie wyjaśnień. 

XVIII. ROZDZIAŁ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
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Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

XIX. ROZDZIAŁ. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

określonym w ust. 1 Rozdziału XXI SIWZ.  

Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

XX. ROZDZIAŁ. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ, na formularzu oferty, który 

stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale XIII ust. 1 

SIWZ. 

3. Oświadczenia dołączone do oferty, należy przedstawić w formie oryginału. 

4. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 

jedną całość. Wszystkie wypełnione strony oferty, wraz z dołączonymi do niej 

dokumentami i  oświadczeniami, winny być parafowane przez Wykonawcę, 

ponumerowane oraz trwale spięte, co uniemożliwi ich samoczynną dekompletację (z 

zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XX ust. 9 pkt 9.2 niniejszej SIWZ). W przypadku, 

gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest 

już wymagana. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 6.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 

z   tłumaczeniem na język polski. 

6.2. Oferta musi być napisana czytelnie,  na komputerze lub inną trwałą techniką. 

6.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

w  obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi 

lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia 

i  nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną). 

6.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

6.5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 

przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

W  przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
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7. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami 

i oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

a) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 39-300 Mielec. Oferta do przetargu 

nieograniczonego pn.:„ Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. 

Groszkowskiego w  Mielcu.”  Nie otwierać przed 02.09.2019 r. godz. 10:30. 

b) koperta wewnętrzna: powinna być zaadresowana oraz opisana jak wyżej oraz 

dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić  

w kopercie, opisanej jak wyżej w ust. 7 Koperta dodatkowo musi być oznaczona 

określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

9. Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawniane informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) jeżeli 

Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

9.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje 

Wykonawcę. 

9.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 

oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa - tylko 

do wglądu przez Zamawiającego”. 

9.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 

dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 

Zamawiającego z wnioskiem. 

XXI. ROZDZIAŁ. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT1. 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Mielcu przy ul. 

Kilińskiego 24, sekretariat  - pokój nr 18 w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godziny 

10:15 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną 

przez Zamawiającego zwrócone. 
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3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami  w dniu 02.09.2019 r. o godzinie 10:30 

w  siedzibie Zamawiającego.  

XXII. ROZDZIAŁ. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z   tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

4.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, 

4.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

4.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 

ustawy. 

6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 

określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

XXIII. ROZDZIAŁ. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę ofertową za wykonanie całości zamówienia na formularzu 

oferty, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ. 

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty, których poniesienie okaże się 

konieczne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją i wzorem 

umowy - cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić. 

3. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT naliczanym przez 

Wykonawcę - cena brutto oraz kwoty netto. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 

5. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie SIWZ oraz wizji lokalnej obiektu. 

Skalkulowana przez Wykonawcę cena ofertowa musi obejmować pełny zakres robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego 

czy roboty zostały uwzględnione w przekazanym pomocniczo przedmiarze robót, czy też 

zostały w nich pominięte. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie 

zobowiązania w tym koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i wszystkie podatki, 
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ubezpieczenia, opłaty, itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku 

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy uwzględnić wszystkie 

składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. 

6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o  podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując stawkę 

podatku. 

7. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed złożeniem oferty dokonania szczegółowej 

wizji lokalnej obiektu użyteczności publicznej. 

8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy - który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.  

XXIV. ROZDZIAŁ. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 

SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

1. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria 

oceny ofert i ich wagi: 

1.1. cena - znaczenie 60 % 

1.2. okres gwarancji - znaczenie 40 % 

2. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2.1. Kryterium „cena”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie 

brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

wskazaną w ofercie Wykonawcy. 

Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: 

Kc = Cn/Co x 100 x 60% 

gdzie: 

Kc- liczba punktów w kryterium cena, Cn - najniższa cena wśród złożonych ofert, Co - 

cena badanej oferty badanej 100 - wskaźnik stały 60% - waga kryterium 

2.2. Kryterium „okres gwarancji”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający 

będzie brał pod uwagę deklarację Wykonawcy założoną w ofercie co do okresu gwarancji 

udzielonej na przedmiot zamówienia. 1% odpowiada 1 pkt. 

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 

wynoszący minimum 24 miesiące.  

b) Za okres udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący odpowiednio: 
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- 24 miesiące - oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. 

- 36 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 10 pkt. 

- 48 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 20 pkt. 

- 60 miesięcy - oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt. 

3. Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg. wzoru: 

Po=K c + K g 

gdzie: 

Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę 

 Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena  

Kg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji 

4. W prowadzonym postępowaniu przetargowym zostanie wybrana niepodlegająca 

odrzuceniu oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz 

spełni wszystkie wymagania SIWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny i okresu 

udzielonej gwarancji. 

XXV. ROZDZIAŁ. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA 

SIĘ W WALUTACH OBCYCH 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty 

polskiej.  

XXVI. ROZDZIAŁ. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWNEIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla 

których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające w  przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, 
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1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a   w  przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

1.4. Unieważnieniu postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1 i 1.4 na stronie 

internetowej. 

3. Umowa zostanie podpisana  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało 

przesłane w  inny sposób  zgodnie z art. 94  ust. 2 ustawy lub  zgodnie z ust. 2 punkt 1 a). 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza obowiązany jest 

przed podpisaniem umowy wskazać osobą pełniącą funkcję koordynatora brygad 

budowlanych posiadającą szkolenie w zakresie BHP do nadzorowania prac brygad lub 

kierownika budowy. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu 

sporządzonego metodą uproszczoną dla całego zakresu robót objętych umową. 

7. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 

przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, 

umowa spółki cywilnej). 

8. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca który powierza 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom obowiązany jest podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w  takie roboty budowlane lub usługi, o ile są już znane. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w  późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

XXVII. ROZDZIAŁ. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej 

SIWZ wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawca nie może 
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dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się 

do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym wzorze. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z 

Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów 

określonych w    art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy do 

czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego 

postępowanie w sprawie. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach 

wskazanych w § 17 wzoru umowy. 

5. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto gdy zachodzi co najmniej jedna 

z  okoliczności wymiennych w art. 144 ust. 1 ustawy. 

6. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem 

nieważności, chyba że inaczej zastrzeżono we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 

do SIWZ. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności 

uprawniających do dokonania tej zmiany. 

XXVIII. ROZDZIAŁ. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy Działu VI ustawy - Środki ochrony prawnej (art. 179 i nast. ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 

ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołania: 

4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 
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4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

4.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: 

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5.1. Odwołanie przysługuje wobec następujących czynności Zmawiającego: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu; 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

- odrzucenia oferty odwołującego; 

- opisu przedmiotu zamówienia; 

- wyboru oferty najkorzystniejszej. 

5.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

5.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na piśmie lub w postaci 

elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
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nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy pomocy środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

8.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy. 

XXIX. ROZDZIAŁ. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z  04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 

■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. prof. J. 

Groszkowskiego w Mielcu, z siedzibą w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec; 

■ inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt: adres e-

mail: iodo@powiat-mielecki.pl, telefon: 17/78 00 487; 

■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole 

Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w  Mielcu” ; 

■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 
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stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”; 

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

■ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

■ posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

*; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych **; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

■ nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
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** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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……………………………. 

(nazwa Wykonawcy/pieczątka Wykonawcy) 

Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
Wykonawca1:………………………………………………………………………………
…… 
Adres/ Siedziba 
Wykonawcy:…………………………………………………………………………………
… 
 
NIP…………………………………..,REGON……………………………………………
…... 
 
Tel. 
………………………………………………………………………………………………
… 
Fax 
………………………………………………………………………………………………
… 
e-mail 
………………………………………………………………………………………………
… 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: 
.................…………………………………………….tel. 
…………………………………… 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana okien 
na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w  Mielcu”. 
 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 
1) Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem wynosi: 
brutto:.......................................................................................................................................

..... zł,  
słownie:....................................................................................................................................

..... 
cena  
netto: 

………………..............................................................................................................
.....zł,  

                                                            
1W  przypadku  oferty  wspólnej  wymienić  wszystkich  Wykonawców  tworzących  konsorcjum,  ofertę  podpisuje 

pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum 
. 
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słownie: 
…………………………………….…………………....……………………………
…, 

w tym:  VAT  
………………………………………………………………………………………………

…... 
 
 
 
2) Na Przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres2: 

             

        24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

           36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

       48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

       60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

3)      Oświadczamy, że zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 

SIWZ. 

4)       Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5)        Oświadczamy, ze uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od upływu 

ostatecznego terminu składania ofert. 

 

6) Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do 
zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
7) Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz złożymy wszystkie wymagane dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków. 

 
8) Oświadczamy, że3: 

Jesteśmy mikro przedsiębiorcą /małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą. 
 

                                                            
 
 
 
3 Właściwe zakreślić krzyżykiem. 
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Nie jesteśmy mikro przedsiębiorcą/ małym przedsiębiorcą/ średnim przedsiębiorcą4. 
 
 
9) Oświadczamy, że nasza oferta5: 

Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa6, które zawarte są na 
następujących stronach 

oferty:…………………………………………………………… 
 

10) Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 
 

Lp. Nazwa podwykonawcy7 
Część zamówienia 

(zakres prac) 

Wartość/procentowy 
udział w realizacji 

zamówienia 

1.    

2.    

…    

 
 
11) Oświadczamy, że wybór naszej oferty8: 

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) 

będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie 
z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174 z późn. zm.). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich 
wartość bez kwoty podatku: 
 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość 

1.   

2.   

…   
 

                                                            
4 W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 
5 Właściwe zakreślić krzyżykiem. 
6 W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
7  Nazwę  podwykonawcy  należy wskazać  jeżeli  jest  wiadoma  w  chwili  składania  oferty.  Zakres  zamówienia  oraz 

wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku. 
8 Właściwe zakreślić krzyżykiem. 
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12) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO9 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu10. 

 
Oferta została złożona na .…..zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….... do 

nr…… 

 

 

13)        Załącznikami do niniejszej oferty są (należy wymienić załączone dokumenty 

          3.1………………………………………………………………………………. 

          3.2……………………………………………………………………………….. 

          3.3……………………………………………………………………………… 

14)       Zastrzeżenia Wykonawcy: 

         Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie               

udostępniane:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

………..………………………………. 
miejscowość i data 

…………………………………………………… 
pieczątka i podpis Wykonawcy 

(osoba lub osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
10  W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  przekazuje  danych  osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4  lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający zaleca w takiej sytuacji usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 



   

29 
 

 

Załącznik nr 2 

 

 (pełna nazwa firmy, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „. Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 
w  Mielcu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm.) zwaną w dalszej części Pzp, oświadczam, co następuje: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale XII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      
 ………………………………………… 

( pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      
 ………………………………………… 

   ( pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 



   

30 
 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych) w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp lub art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

..………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      
 ………………………………………… 

( pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XII Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  w ust. 4. , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….., w następującym zakresie:  

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

..……………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

      
 ………………………………………… 

( pieczęć i podpis Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………… 

..……………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      
       
………………………………………… 

( pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….……(podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

      
   
………………………………………… 

                                                                                    ( pieczęć i podpis Podwykonawcy) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

            
                                                                      ………………………………………… 
                                                                                        ( pieczęć i podpis Podwykonawcy) 
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          Załącznik nr 3 

Wzór umowy  

      
UMOWA Nr……  

  
Zawarta w Mielcu w dniu …..………. pomiędzy:   
  
POWIATEM MIELECKIM z siedzibą w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, 
Regon:  690581442, NIP: 817-19-80-506- Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 
w  Mielcu z siedziba 39-300 Mielec, ul. Kilińskiego 24 NIP:8171072306, REGON 
000188854, reprezentowanym przez  
………………………. – dyrektora  Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 
przy kontrasygnacie ……………. – dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Powiatu 
Mieleckiego  zwanym dalej „Zamawiającym”  
  
a………………………………z siedzibą……………………………… 
…………………NIP…………………………….REGON………………… 
.reprezentowanym/reprezentowaną przez:  

1. ...........................................................................................................................................  
2. ...........................................................................................................................................   

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie 
„Stroną”.  
 
 
 W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający powierza, a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania przy użyciu sił własnych i środków zadanie pod 
nazwą  : „Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. 
Groszkowskiego w  Mielcu”. 
 

Strony uzgadniają, co następuje:  
  

§1 Postanowienia ogólne  
1. Skróty  

1) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 
z  2019 r. poz. 1145),  

2) PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z   2019 r. poz. 1186),  

  3) Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z   2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

2. Definicje  dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie 
następujących pojęć:  
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1) Cena ofertowa brutto – cena podana z uwzględnieniem podatków, 
opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu umowy ogółem.  

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba ustanowiona przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu 
budowlanego w rozumieniu PrBud.  
3) Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania 
Przedmiotu umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub 
inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

 
4) Odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót 
budowlanych będących Przedmiotem umowy.  

5) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub 
rękojmi, w  zależności od tego, który okres jest dłuższy.  

6) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola 
skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych 
Przedmiotu umowy.  

7) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę 
w  przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy,  

8) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna 
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca 
zdolność prawną, która: zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo 
na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 
Przedmiotu umowy albo zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu 
Umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
stanowiące część Przedmiotu umowy.  

9) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, 
stanowiące część Przedmiotu umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą, a także pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 
pomiędzy dalszymi podwykonawcami, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem są usługi albo dostawy o wartości 
mniejszej niż 0,5% Ceny ofertowej brutto wskazanej w § 12 ust. 1 Umowy.  

10) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących 
Przedmiot umowy robotach budowlanych, dostawach powstałych w związku z 
wykonaniem Przedmiotu umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 
niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem; zmniejszenie wartości Przedmiotu umowy; obniżenie stopnia 
użyteczności Przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 
Przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot 
umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem 
osoby trzeciej.   

11) Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania 
przewidzianych Umową robót budowlanych i dostaw zgodnie z SIWZ, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.  
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12) Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót 
budowlanych będących Przedmiotem umowy, zobowiązana do odebrania 
zrealizowanych robót i zapłaty umówionego ryczałtowego  wynagrodzenia.  

13) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane 
stanowiące Przedmiot umowy wraz z przestrzenią przeznaczoną na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy, a także na składowanie przez Wykonawcę 
materiałów, sprzętu itp.  

3. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów  
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące 

w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za 
wykonanie Umowy.  

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do 
pozostawania w  Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem 
gwarancji jakości i  rękojmi za Wady.  

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 
wspólnie podjęły się wykonania Przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym 
zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach 
Umowy odpowiada każdy z  uczestników Konsorcjum.  

 
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania 

i  przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z  podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w  pełnomocnictwach 
potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie 
to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji 
i  rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości 
lub części robót od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.  

  
§2 Przedmiot umowy  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
polegające na  wymianie okien na piętrze II (sale 38,38A,37,36,35,32,31,30,29,) oraz na 
I piętrze (16, 26) budynku położonego w Mielcu przy ulicy Kilińskiego 24  – siedziba 
Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  
 Demontaż  okien (demontaż do środka budynku- elewacja ozdobna 

cegła) w  salach lekcyjnych   na  piętrze II (sale 
38,38A,37,36,35,32,31,30,29,) oraz na I piętrze (16,26)  

 Demontaż obróbek blacharskich – parapety, 

 Wywóz elementów po demontażu, 

 Montaż nowych okien, 

 Montaż parapetów z konglomeratów, 

 Montaż nowych obróbek blacharskich, 
 Wykonanie szpalet na oknach, 

 Malowanie szpalet, 

 Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po demontażu okien. 
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1. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu 
zamówienia. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem 
zamówienia. Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę 
robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.   
2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego 
wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 
całości zamówienia, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, 
że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i 
konieczne do wykonania przez niego zamówienia bez konieczności uzupełnień i w 
związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.  
3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami 
lokalnymi dla realizacji zamówienia, w tym szczególnie z możliwością urządzenia 
zaplecza budowy.   

  
§3 Materiały   

1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, 
maszyn i  urządzeń.  
2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować 
materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu PrBud.  
3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
4. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami 
i  aprobatami technicznymi.  

  
 

§4 Obowiązki Zamawiającego  
1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,   
2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji w zakresie niezbędnym 
do wykonania Umowy,   
3) terminowego przystąpienia do odbioru robót budowlanych, 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
Przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający  zobowiązany jest do wzięcia udziału w odbiorze końcowym robót.  
3. Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół w formie pisemnej 

przy  udziale obu stron. 
  

§5 Zarządzanie realizacją Umowy  
1. Zamawiający wyznacza Pana ……………………….. do pełnienia obowiązków 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakości robót i pełni funkcje inspektora 
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.  
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy.   
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń 
albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 
upomnienia:  

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,  
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  
3) nie stosuje się do postanowień Umowy,  
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, 
w  szczególności narusza zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy 
przeciwpożarowe.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Dokonana 
zmiana nie wymaga zmiany Umowy.  

  
§6 Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu umowy z należytą 
starannością zgodnie z Umową, Ofertą i nienaruszającymi Umowy poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 
z  realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 
lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 
bezpieczeństwo na terenie budowy.   
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
Przedmiotem umowy.  
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót 
budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.  
5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności:  

1) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji 
dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 
wykonywania na żądanie Zamawiającego, 
2) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych 
Przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,  
3) zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót i wzięcia  udziału 
w  wyznaczonym terminie, 
4) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie kontroli prac budowlanych, oraz w czasie obowiązywania 
rękojmi i gwarancji,  
5) utrzymywania porządku na terenie prac budowlanych,  
6) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
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7) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne 
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i 
innych czynności w ramach wykonania Umowy,   
8) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,  
9) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Zamawiający 
wyraził zgodę na dopuszczenie podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,  
10) prowadzenia prac w czynnym budynku, w sposób niezakłócający pracy 
placówki: popołudniami oraz weekendami ( zgodnie z załączonym 
harmonogramem prac|). 

6. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić 
przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby 
przebywające na terenie budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy w 
szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i 
urządzeń niezbędnych w powyższym celu.  
7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas 
wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za 
działania lub uchybienia każdego podwykonawcy.  
8. Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody 
rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy Przedmiot umowy, i za którą 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej:  

1) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót lub dostaw 
i  tkwiła w obiekcie lub elemencie, którego dotyczy Przedmiot umowy na dzień 
zakończenia prac budowlanych służących realizacji Przedmiotu umowy,  
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był 
objęty ryzykiem Zamawiającego,  
3) czynnościami Wykonawcy na terenie prac budowlanych po dniu Odbioru 
końcowego.  

9. Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 
typu certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności będą udostępnione Zamawiającemu na 
każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy i zostaną przedłożone 
podczas Odbioru końcowego robót. 

  
§7 Potencjał Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do 
realizacji robót budowlanych będących Przedmiotem umowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, zwanych dalej 
Pracownikami wykonujących pracę objęte przedmiotem zamówienia, polegających na 
wykonywaniu robót remontowo-budowlanych  jeżeli wykonywanie tych czynności 
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polega na wykonywaniu pracy w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)  
5. Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4.  
6. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników przez cały okres 
wykonywania przez nich czynności wskazanych w ust 4.  
7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie 
krótszym niż 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania 
Pracowników w formie oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, które będzie 
zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w ust. 4 są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu 
pracy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy.  
  

§8 Kierowanie robotami budowlanymi 
1. Wykonawca powierza funkcje kierownika robót ………………………………….. 
2.Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika robót  na 
inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga aneksu do umowy.  
 

§9 Podwykonawcy  
1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego Przedmiotu umowy, 

bez korzystania z udziału podwykonawców. *lub zapis:  
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty stanowiące Przedmiot 
umowy:  
……………………………………………………………………………………………
……………………, a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 
stanowiących Przedmiot umowy:  
…………………………………………………………………….……………………
………………………  
*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy 
złożonego w ofercie.  
2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje 
zobowiązanie oraz za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.  
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o  podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
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4. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace 
budowlane w przypadku, gdy:  

1) umowa nie zawiera szczegółowo określonego zakresu robót, które 
Wykonawca zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy;  
2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;  
3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 
wykracza poza termin wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 11 ust. 1 pkt 2 
lub pkt 3 niniejszej Umowy;  
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo) nie zostało określone na co najmniej takim poziomie jakości, 
jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;  
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za 
Wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, jest  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego,  
6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisów 
o obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 7 
ust. 4 niniejszej Umowy,  

7) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera 
wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);  
8) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przewiduje 
wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w wysokości wyższej 
niż wynagrodzenie Wykonawcy za te same roboty wynikające z ceny ofertowej 
Wykonawcy lub do umowy o  podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie 
dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementów 
scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z których wynika wartość 
należnego podwykonawcy wynagrodzenia;  
9) przedmiotem umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo jest 
wykonanie prac budowlanych, dostaw lub usług, które nie odpowiadają ściśle 
części zamówienia określonego  

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  
10) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy 
uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego;  
11) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera 
uregulowań dotyczących zawierania umów na prace  budowlane, dostawy lub 
usługi z   dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od:  
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a) spełnienia wymagań wynikających z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1-11 
niniejszego paragrafu,  
b) akceptacji przez Zamawiającego projektów i umów o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo), których przedmiotem są roboty budowlane,  
c) przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy 
o  podwykonawstwo  

(dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane,  

d) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo), których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 
i  doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 
dysponować personelem i  sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy.  
6. wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub 
zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji Przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy.  
7.  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są prace budowlane, 
w   terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
8. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej.  
9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o   podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) o wartości mniejszej niż 0,5% Ceny 
ofertowej brutto, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.  
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
od otrzymania wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
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12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo 
(dalsze podwykonawstwo).  
13. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 
lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a także 
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 
w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) - 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.  
14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz 
dalszego/ych podwykonawcy/ów o dokonaniu zapłaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia 
za realizację powierzonych mu/im do wykonania prac budowlanych budowlanych lub 
dostaw lub usług, w sposób i ze skutkiem określonym w § 12 ust. 5 pkt 2 Umowy.  
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, za którą to okoliczność Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania 
Przedmiotu umowy.  
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
prac budowlanych  Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została 
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.   
17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru powierzenia Podwykonawcy 
wykonania części prac budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia 
w  trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać przedłożenia przez 
Wykonawcę oświadczenia o którym mowa art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego 
Podwykonawcy. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów lub negatywnej 
weryfikacji zgłoszonego Podwykonawcy, Zamawiający może odmówić dopuszczenia 
do realizacji zamówienia wskazanego Podwykonawcy.  
  

§10 Utrzymanie terenu prac budowlanych 
1. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren 
prac budowlanych w  stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, 
składować wszelkie urządzenia  pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych 
miejscach i należytym porządku oraz  usuwać zbędne przedmioty z terenu prac 
budowlanych.  
2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 
teren prac  budowlanych i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót tj. do końca listopada 
2019r. 
3. W przypadku stwierdzenia, że teren prac budowlanych nie odpowiada warunkom 
określonym w  ust. 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy 
natychmiastowe doprowadzenie terenu prac budowlanych do należytego stanu. 
W  przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 2 dni skierowanym przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 
doprowadzenie terenu prac budowlanych do należytego stanu, a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).   
  

§11 Terminy  
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:  

1) termin rozpoczęcia wykonania Przedmiotu umowy: do 3 dni roboczych 
licząc od dnia protokolarnego przejęcia terenu prac budowlanych,  

2) zakończenia zadania do 30 listopada 2019r.  
3) termin protokolarnego przekazania terenu prac budowlanych : do 5 dni 
roboczych od dnia zawarcia Umowy.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac budowlanych w terminie 
uzgodnionym z  Wykonawcą, jednak nie później niż 3 dni od podpisania umowy. 

 
      §12  

Wynagrodzenie  
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

umowy ogółem (Cena ofertowa brutto), zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w 
wysokości netto ……..……….zł (słownie: 
……………………………………………………. złotych) wraz z podatkiem VAT w 
obowiązującej stawce, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………...zł 
(słownie: ….... ……………………………………złotych) 

      Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.  
2. Wysokość wynagrodzenia nie ulegnie zmianie do końca obowiązywania umowy 
i  obejmuje wszelkie koszty robót, w tym w szczególności robociznę, maszyny i 
materiały niezbędne do ich wykonania, a także wszelkie inne koszty lub czynności 
choćby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne do wykonania 
całości prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki 
budowlanej oraz przepisami prawa budowlanego, w tym w szczególności: koszty 
związane z urządzeniem terenu prac budowlanych, jego likwidacją, doprowadzeniem 
mediów, koszt ich dostawy, zapewnienie warunków bhp i ppoż., odszkodowań za 
szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywóz i utylizację materiałów 
nienadających się do powtórnego użycia, koszty przeglądów gwarancyjnych itp.  
3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po wykonaniu robót zgłosić gotowość 
do odbioru końcowego, złożyć protokół odbioru końcowego i uzgodnić z 
Zamawiającym zakres wykonanych prac. Zamawiający, w razie braku zastrzeżeń, 
zatwierdzi złożony przez Wykonawcę protokół odbioru.  
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia wpływu do 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą będzie:  

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego protokół 
odbioru końcowego robót,  
2) w sytuacji realizowania robót przez Wykonawcę przy udziale 
podwykonawcy, dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy 



   

43 
 

zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  
Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, 
wraz z wystawioną przez siebie fakturą, pisemne oświadczenie wszystkich 
podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że ich 
wymagalne wynagrodzenie zostało zapłacone, wraz z zestawieniem wystawionych 
przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o 
dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz 
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.  
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane.  
W przypadku wstrzymania wypłaty wobec braku dowodów zapłaty - Zamawiający 
nie popada w zwlokę z zapłatą wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest uprawniony 
naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie.  

5. Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  
6. Zamawiający ma prawo do dokonywana potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie 
przysługują mu z tytułu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy 
z  wynagrodzenia Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia się temu obowiązujące prawo.  
7. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty  
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art. 143 c 
Pzp, Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
8. Strony zgodnie postanawiają na wypadek, gdyby Zamawiający jako dłużnik 
solidarny (art. 6471 KC) dokonał zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę - Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy 
jako współdłużnika całości tak spełnionego świadczenia.  
9. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego 
członkowie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z 
członków konsorcjum do wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego 
wynagrodzenia należnego wszystkim członkom konsorcjum wykonawców z tytułu 
wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.  
10. Wykonawca nie może dokonywać przelewu należnych mu z niniejszej umowy 
wierzytelności na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

 
§13 Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
Wady i  gwarancji Przedmiotu umowy od daty Odbioru końcowego, na zasadach 
określonych w  niniejszym paragrafie oraz KC.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot zamówienia gwarancji jakości 
na okres ….…………….miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu Odbioru 
końcowego.  

3. W razie stwierdzenia Wady Zamawiający wedle własnego wyboru, który wiąże 
Wykonawcę, może żądać zwrotu zapłaconej ceny albo usunięcia Wady poprzez 
nieodpłatną wymianę bądź nieodpłatną naprawę.   
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4. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji Przedmiotu umowy. 
5. Jeżeli z okoliczności wynika, że Wada nie może być usunięta w miejscu, w którym 
przedmiot objęty gwarancją znajdował się w chwili ujawnienia Wady, wówczas 
Wykonawca obowiązany jest odebrać go na swój koszt, a po usunięciu wady 
dostarczyć na swój koszt do miejsca, w którym znajdował się w chwili ujawnienia 
Wady. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu objętego 
gwarancją w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez 
Zamawiającego ponosi Wykonawca.   
6. Jeżeli w ramach wykonywania swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca 
wymienił wadliwy Przedmiot umowy na Przedmiot umowy wolny od Wad albo 
dokonał istotnych napraw Przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia Przedmiotu umowy walnego od Wad lub odbioru Przedmiotu 
umowy naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część Przedmiotu umowy, 
postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych 
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
Wady Przedmiotu umowy objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego 
korzystać.   
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny najpóźniej w dacie Odbioru końcowego.  
8. Istnienie Wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i 
miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie Wad, Zamawiający zawiadomi 
pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia Wad lub usterek, 
uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego. 
Zamawiający ma prawo wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji także po upływie jej 
okresu, jeśli Wada została ujawniona w okresie gwarancji.   
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie 
Wady w  sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 
na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
i  wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.  
10. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
11. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.  
  

§14 Odbiory  
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 
umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  
2. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac 
budowlanych składających się na Przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 
kierownika robót  i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru.  
3. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
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odbioru, a w szczególności: certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku prac, jeżeli taka 
zaistniała. 
4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, 
przy udziale których wykonał Przedmiot umowy.  
6. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia prac.  
7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie 
z  Przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad uwzględniający złożoność ich 
techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru 
końcowego.  
8. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół 
odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron.  
9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, 
Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.   
10. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  
11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 14 dni roboczych przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji jakości.  
12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie.  
13. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.   
14. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 
techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
15. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji.  
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§15  
Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia od Umowy, gdy:  

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy - odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  
2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,  
3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na 
okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 
Zamawiającego nie podjął ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
4) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu zakończenia robót,   
5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części 
bez zgody Zamawiającego.  

2. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części, w zakresie 
niespełnionego świadczenia.   
3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za 
pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.  
4. W razie odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca 
obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz 
zabezpieczenia wykonanych robót.   
  

§16 Kary 
umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za opóźnienie w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości - 
w  wysokości 0,3 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
2) za nieprzystąpienie w terminie uzgodnionym do rozpoczęcia realizacji 
robót, lub przerwanie realizacji robót bez uzasadnionej przyczyny trwające 
powyżej 14 dni – w wysokości 0,3 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia lub przerwy trwającej powyżej 14 dni,  
3) za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad,  
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 25 % Ceny ofertowej brutto,  
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o 
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,   
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6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każdą 
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  
7) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych 
Przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 
określonymi Umową - w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto za każdy 
stwierdzony przypadek,  
8) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana i dopuszczona przez Zamawiającego – 
w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto za każdy stwierdzony przypadek,  
9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto za każde dokonanie 
przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców,  
10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 500,00 my jako zamawiający ustalamy 
takie kwoty? zł za każdy rozpoczęty dzień opóźniania od dnia upływu terminu 
zapłaty do dnia zapłaty, przy czym kara za opóźnienie nie będzie naliczana w 
przypadku naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami ust. 9,  
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty - w wysokości 3 % Ceny ofertowej brutto za każdy stwierdzony przypadek,  
12) za oddelegowanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 4 osób 
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, przy czym kara może być ponawiana wobec stwierdzenia 
dalszego braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tej samej osoby.  

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać prawa żądania 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej 
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.  
3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
noty obciążeniowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.  

  
§17 Zmiana umowy  

1. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 dopuszcza zmianę istotnych 
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  

 
1) zamiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy– z 
zakresie w jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego 
stanu prawnego;  
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2) działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiających lub 
utrudniających wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;   
3) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechaniu przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;   
4) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;   
5) braku możliwości wykonywania robót z powodu  niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;   
6) zamiany osób skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
kierownika robót, w następujących sytuacjach: ich śmierci, przewlekłej choroby 
lub innych zdarzeń losowych, nie wywiązywania się przez te osoby z obowiązków 
wynikających z Umowy, rezygnacji tych osób z wykonywania swoich 
obowiązków. W przypadku zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do 
pełnienia funkcji kierownika robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić na 
ich miejsce nowe osoby, które będą spełniały wymagania określone przez 
Zamawiającego i będą legitymować się uprawnieniami i doświadczeniem na co 
najmniej takim samym poziomie jak osoby rezygnujące;  
7) dopuszczenia do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców lub 
zmiany lub usunięcia dopuszczonych podwykonawców;  
8) konieczności zrealizowania części robót, przy zastosowaniu dodatkowych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych 
nieprzewidzianych w przedmiarze robót, w związku z pojawieniem się przeszkód, 
które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu 
umowy;  
9) konieczności zrealizowania części robót, przy zastosowaniu odmiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 
przedmiarze robót, w związku z pojawieniem się przeszkód, które groziłyby 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy;  
10) możliwości zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie wykonania 
Przedmiotu umowy, w zawiązku z pojawieniem się na rynku odmiennych od 
przyjętych w przedmiarze robót rozwiązań technicznych lub technologicznych lub 
materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub 
kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  
11) w przypadku nieterminowego przekazanie Wykonawcy przez 
Zamawiającego terenu budowy. 

2. Niezależnie od postanowień powyższych zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są 
możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 144 
ust. 1 ustawy.  
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3. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem 
nieważności, chyba, że inaczej zastrzeżono w Umowie. Zmiana Umowy na wniosek 
Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej 
zmiany.  

 
Postanowienia końcowe  
      1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.   

2. Następujące Załączniki stanowią integralną część umowy:  
1) SIWZ wraz z załącznikami i ew. wyjaśnieniami i  zmianami,  
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami w tym kosztorys uproszczony.  

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z 
Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności:   

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp),  
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (PrBud),   
3)  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (KC).  

5. Tytuły poszczególnych paragrafów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie 
mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy.  
6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik nr 4 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z 

NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA: 

 
W imieniu: 

_________________________________________________________________________
__ 

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 
 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 
_________________________________________________________________________

__ 
(określenie zasobu – zdolność techniczna, zdolność zawodowa) 

 
do dyspozycji Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________
__ 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pn.:„Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół 
im. prof. J. Groszkowskiego w  Mielcu”: 
oświadczam, że: 
 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
_________________________________________________________________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
_________________________________________________________________________ 
c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
_________________________________________________________________________ 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
_________________________________________________________________________ 
e)  udostępniając wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych  
lub doświadczenia będę realizował usługi, których dotyczą  udostępnione zdolności: 

TAK/NIE * 
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

            

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

(podpis) 

UWAGA: 
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inny dokument służący wykazaniu udostępniania Wykonawcy 
potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów. 
 
________________________ 

* - niepotrzebne skreśli 
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Załącznik nr 5 

 

Wykonawca:         
……………………………
… 
………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………
……………………………
……………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

OŚWIADCZENIE** 

 
W zawiązku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: „Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 
w  Mielcu 
oświadczam, że: 
 
- *należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), co 
następujący Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu: 
 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

lub 
 
- *nie należę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), co 
inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu. 
lub 
 
- *nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669)***. 
 
 
 

………..………………………………. 
miejscowość i data 

…………………………………………………… 
pieczątka i podpis wykonawcy 

(osoba lub osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 

Wykonawca: 

……………………………….. 

………………………………. 

………………………………… 

reprezentowany przez: 

…………………………………

…………………………………

…… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „ Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 

w  Mielcu” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwaną w dalszej 

części Pzp, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZALEGANIA Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB 

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE: 

1. Oświadczam, że* 

nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*, 

albo 

wydano wobec mnie prawomocny wyrok sądu** / ostateczną decyzję administracyjną** 

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne**/, jednocześnie składam wraz z oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami** / zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności**. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

* właściwe zakreślić krzyżykiem  

* * niepotrzebne skreślić  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: 

2. Oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis)
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Wykonawca:           Załącznik nr 7 

…………………………………. 

………………………………….. 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

……………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do   
reprezentacji) 
 
 

WYKAZ 

WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Wymiana okien na I i II piętrze w  Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w  Mielcu” 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), poniżej przedstawiam wykaz wykonanych robót 

budowlanych. 

Lp

. 

Rodzaj robót 

budowlanych (krótka 

charakterystyka 

potwierdzająca 

spełnienie warunku 

udziału określonego w 

SIWZ) 

Wartość brutto 

robót 

budowlanych 

Miejsce 

wykonania 

 

Daty 

wykonania 

(rozpoczęcia 

I 

zakończenia) 

Podmiot, na 

rzecz, którego

roboty 

budowlane 

zostały 

wykonane 

1      

2      

…      

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 8 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – patrz załącznik  

 

(specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 14.08.2019) 
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Załącznik nr 9 

 

                                           Przedmiar robót 

 

Przedmiar robót 

Nazwa kosztorysu:  Wymiana okien w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu  
  Budowa: Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu 
  Nazwa obiektu lub robót:  Branża ogólnobudowlana 
  Lokalizacja: ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec 
  Zamawiający: Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Kilińskiego 24,  39-300 Mielec 
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Ogólna charakterystyka obiektów lub 
robót 

Zakres robót do wykonania w ramach zadania: 
Wymiana okien w Zespole Szkól .im. prof. Janusza 
Groszkowskiego w Mielcu 

Remont Sali 38 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna wedlug wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne    
skrzydła stale, okna dolne uchyino - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 
9. Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po 

demontażu okien, 

Remont Sali 38A - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne   
skrzydła stałe, okna dolne uchyino - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 
9. Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po 
demontażu okien, 

Remont Sali 37 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne 



   

58 
 

skrzydła stałe, okna dolne uchyino - rozwierne, 
5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 
9. Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po 

demontażu okien, 

Remont Sali 36 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, ' 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchyino - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 

Remont Sali 35 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchyino - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 

Remont Sali 32 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 
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Remont Sali 31 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 

Remont Sali 30 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Matowanie szpalet, 

Remont Sali 29 - II piętro: 
1. Demontaż okien na II piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich ■ parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 2 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 

Remont Sali 16- I piętro: 
1. Demontaż okien na I piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 2 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 
okna górne łukowe, 
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5. Montaż parapetów z konglomeratów, ' 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 

Remont Sali 26 - 1 piętro: 
1. Demontaż okien na I piętrze (demontaż do 

środka budynku - elewacja ozdoba cegła), 
2. Demontaż obróbek blacharskich - parapety, 
3. Wywóz elementów po demontażu, 
4. Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 

W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 3 skrzydłowe góra - dół, okna górne 
skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 
okna górne łukowe, 

5. Montaż parapetów z konglomeratów, 
6. Montaż nowych obróbek blacharskich, 
7. Wykonanie szpalet na oknach, 
8. Malowanie szpalet, 

5, Montaż nowych okien, max wartość Uw=0,9 
W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. 
Okna 1 skrzydłowe, okna uchyino - rozwiei 

6, Wykonanie szpalet na oknach, 
7, Malowanie szpalet, 
8, Malowanie krat na oknach,  

Kody CPV: 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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Przedmiar robót 

Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

  Kosztorys Wymiana okien w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu    

1 Element Remont Sali 38 - II piętro    

1.1 
KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 

ozdobna, II piętro 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;1,65*2,5*3 i 12,375000    

    RAZEM:; 12,375000 m2 12,375

1.2 
KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 

50’cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*3 ; 19,950000    

    RAZEM:; 19,950000 m 19,950
1.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 3
1.4 Kalkulacja 

indywidualna 
Odbicie płyt meblowych ze ścian wokół okien 

kpi 1
1.5 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,4*3 ; 2,400000    

    RAZEM:; 2,400000 m2 2,400

1.6 
KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 'km) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 2,5
1.7 KNR 19/1023/11 

(1) 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5‘m2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,65*2,5*3 ; 12,375000    

    RAZEM:; 12,375000 m2 12,375

1.8 
NNRNKB 
202/2143/3 

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40‘cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*3 ; 6,000000    

    RAZEM:; 6,000000 m 6,0
1.9 KNR 401/707/5 

(1) 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*3 - ; 6,000000    

    RAZEM:; 6,000000 m 6,000
1.10 KNR 1901/538/7 |Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50’cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,5*3 - ; 3,000000    

    RAZEM:; 3,000000 m2 3,000

1.11 KNR 1901/712/3 
(1) 

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50’cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów otóennycln 

   

  wyiiczenie ilości robót:    

    ; (1,65+2,5+2,5)*3 ; 19,950000    

    RAZEM:; 19,950000 m 19,950
1.12 KNNR 2/802/6 |Analogia - wykoanie szpalet w oknach    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; (1,65+2,5+2,5)*0,5*3 ; 9,975000    

    RAZEM:; 9,975000 m2 9,98
1.13 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

  Wyliczenie iiości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*0,5*3 ; 9,975000    

    RAZEM:; 9,975000 m2 9,975
1.14 Kalkulacja 

indywidualna 
Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po demontażu okien, 

kpi 1   
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Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

2 Element Remont Sali 38A - II piętro    

2.1 
KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 

ozdobna, II pietra 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    = ,65*2,5*2 . = 8,250000    

    RAZEM i 8,250000 m2 8,250

2.2 
KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, do 

50" cm 
pasy szerokości    

  Wyliczenie ilości robót:    

    =-1,65+2,5+2,5)*2 i 13,300000    

    RAZEM ; 13,300000 m 13,300
2.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 2
2.4 Kalkulacja 

indywidualna 
Odbicie płyt meblowych ze ścian wokół okien 

kpi 1
2.5 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku      

  Wyliczenie ilości robót:      

    ;2*0,4*2 ; 1,600000    

    RAZEM j 1,600000 m2 1,600

2.6 
KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym m3 1,65
2.7 KNR 19/1023/11 

(D 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    = ,65*2,5*2 ; 8,250000    

    RAZEM ; 8,250000 m2 8,250

2.8 
NNRNKB 
202/2143/3 

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

; 2*2 ..................................................................................................... i ............ 4,000000  
  RAZEM: i 4,000000 m 4,0
2,9 KNR 401/707/5 

(D 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*2   4,000000    

      RAZEM:; 4,000000 m 4,000
2.10 KNR 1901/538/7 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50'cm      

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*0,5*2   2,000000    

      RAZEM:-: 2,000000 m2 2,000

2.11 
KNR 1901/712/3 iWykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50’cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm (1) |i 
kątowników w narożach otworów okiennych 

   

  Wyliczenie ilości robót: '    

    i((,65+2,5+2,5)*2   13,300000    

      RAZEM:: 13,300000 m 13,300

2.12 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach        

  Wyliczenie ilości robót:    

    j (1,65+2,5+2,5)*0,5*2   6,650000    

      RAZEM:: 6,650000 m2 6,65
2.13 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich      

  Wyliczenie ilości robót:    

    =1,65+2,5+2,5)*0,5*2   6,650000    

      RAZEM:: 6,650000 m2 6,650
2.14 Kalkulacja 

indywidualna 
Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po demontażu okien, 

kpi 1
3 Element Remont Sali 37 - II piętro    

3.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 
elewacja ozdobna, II piętro 

wykucie do wnętrza budynku -    

  Wyliczenie ilości robót:    

    = ,65*2,5*3   12,375000    

      RAZEM:: 12,375000 m2 12,375   
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Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

3.2 KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 
50'cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:      

    :(1,65+2,5+2,5)*3 i 19,950000    

    RAZEM: i 19,950000 m 19,950
3.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 3
3.4 Kalkulacja 

indywidualna 

Odbicie płyt meblowych ze ścian wokół okien 

kpi 1
3.5 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,4*3 = 2,400000    

    RAZEM:; 2,400000 m2 2,400
3.6 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1‘km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym m3 2,5
3.7 KNR 19/1023^11 

(1) 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchyino - razwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    : 1,65*2,5*3 : 12,375000    

    RAZEM:; 12,375000 m2 12,375
3.8 NNRNKB 

202/2143/3 
Podakienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*3 : 6,000000    

    RAZEM:: 6,000000 m 6,0
3.9 KNR 401/707/5 

(D 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    i 2*3 : 6,000000    

    RAZEM:: 6,000000 m 6,000
3.10 KNR 1901/538/7 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50'cm .    

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*0,5*3 : 3,000000    

    RAZEM:: 3,000000 m2 3,000
3.11 KNR 1901/712/3 

(1) 
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50’cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów okiennych 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    :'{1,65+2,5+2,5)*3 i 19,950000    

    RAZEM:: 19,950000 m 19,950
3.12 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach    

  Wyliczenie ilości robót:    

    :(1,65+2,5+2,5)*0,5*3 _ : 9,975000    

    RAZEM:: 9,975000 m2 9,98
3.13 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

  Wyliczenie ilości robót:    

    :(1,65+2,5+2,5)*0,5*3 : 9,975000    

    RAZEM:: 9,975000 m2 9,975
3.14 Kalkulacja 

indywidualna 
Odtworzenie obicia ścian z płyty meblowej po demontażu okien, 

kpi 1
4 Element Remont Sali 36 - 11 piętro    

4.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2’m2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 
ozdobna, II piętro 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    : 1,65*2,5*4 : 16,500000    

L
  RAZEM::' 16,500000 m2 1(6,500

4.2 KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 
50‘cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    : (1,65+2,5+2,5)*4 j 26,600000    

    RAZEM:: 26,600000 m 26,600
4.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w-oknach 

szt. 4
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Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

4.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2 *0,4*4 i 3,200000    

    RAZEM:; 3,200000 m2 3,200
4.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 ‘km) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 3,3
4.6 KNR 19/1023/11 

(1) 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5’m2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    i 1,65*2,5*4 i 16,500000    

    RAZEM: i 16,500000 m2 16,500
4.7 NNRNKB 

202/2143/3 
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*4 ; 8,000000    

    RAZEM:; 8,000000 m 8,0
4.8 KNR 401/707/5 

d) 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*4 ; 8,000000    

    RAZEM:; 8,000000 m 8,000
4.9 KNR 1901/538/7 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50’cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,5*4 ; 4,000000    

    RAZEM:; 4,000000 m2 4,000
4.10 KNR 1901/712/3 

(D 
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50'cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów okiennych 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    i(1,65+2,5+2,5)*4 ; 26,600000    

    RAZEM:;' 26,600000 m 26,600
4.11 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach      

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*0,5*4 ;' 13,300000    

    RAZEMg 13,300000 m2 13,30
4.12 KNR 1901/1305/1 Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; (1,65+2,5+2,5)*0,5*4 ; 13,300000    

    RAZEM:; 13,300000 m2 13,300
5 Element Remont Sali 35 - II piętro    

5.1 KNR 401/354/5 

 ...........................  
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 
ozdobna, II piętro t 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    i 1,65*2,5*2 ; 8,250000    

    RAZEM:; 8,250000 m2 8,250
5.2 KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 

50'cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; (1,65+2,5+2,5)*2 ; 13,300000    

    RAZEM:; 13,300000 m 13,300
5.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 2
5.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,4*2 ; 1,600000    

    RAZEM:; 1,600000 m2 1,600
5.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym m3 1,65
5.6 KNR 19/1023/11 

(1) 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót: ■    

    ; 1,65*2,5*2 i 8,250000    

   
RAZEM:; 8,250000 m2 8,250   
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Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

5.7 NNRNKB 
202/2143/3 

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*2 : 4,000000    

    RAZEM:: 4,000000 m 4,0
5.8 KNR 401/707/5 

(1) 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po idemontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    j2*2 j 4,000000    

    RAZEM:: 4,000000 m 4,000
5.9 KNR 1901/538/7 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50'cm      

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*0,5‘2 j 2,000000    

    RAZEM:: 2,000000 m2 2,000
5.10 KNR 1901/712/3 

(D 
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lłl, pasy 30-50'cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów okiennych 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    :(1,65+2,5+2,5)*2 i 13,300000    

    RAZEM:: 13,300000 m 13,300
5.11 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach      

  Wyliczenie ilości robót:    

    :(1,65+2,5+2,5)*0,5*2 : 6,650000    

    RAZEM:: 6,650000 m2 6,65
5.12 KNR 

1901/1305/1 
Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

  Wyliczenie ilości robót:    

    : (1,65+2,5+2,5)*0,5*2 ; 6,650000    

    RAZEM:: 6,650000 m2 6,650
6 Element Remont Sali 32 - II piętro    

6.1 
KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2‘m2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 

ozdobna, II pietra 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    : 1,65*2,5*1 : 4,125000    

    RAZEM:.: 4,125000 m2 4,125

6.2 
KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 

50'cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    j (1,65+2,5+2,5)*1 i 6,650000    

    RAZEM:: 6,650000 m 6,650 
6.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 1
6.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót: 1    

    :2*0,4*1 : 0,800000    

    RAZEM:: 0,800000 m2 0,800 
6.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 ’km) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 0,825 
6.6 KNR 19/1023/11 

(D 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dól, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchyino - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    : 1,65*2,5*1 : 4,125000    

    RAZEM:: 4,125000 m2 4,125
6.7 NNRNKB 

202/2143/3 
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*1 : 2,000000    

    RAZEM:: 2,000000 m 2,0

6.8 KNR 401/707/5 
d) 

Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*1 : 2,000000    

    • RAZEM:: 2,000000 m 2,000
6.9 KNR 1901/538/7 iWykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50’cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    :2*0,5*1 : 1,000000    

    RAZEM:: 1,000000 m2 1,000 
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Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

6,10 KNR 1901/712/3 
(D 

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50'cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów okiennych - 

   

  Wyliczenie ilości robót:      

    ;(1,65+2,5+2,5)*1 ; 6,650000    

    RAZEM:; 6,650000 m 6,650
6.11 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*0,5*1 ; 3,325000    

    RAZEM:i 3,325000 m2 3,33

6.12 
KNR 1901/1305/1 Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*0,5*1 . ; 3,325000    

    RAZEM:; 3,325000 m2 3,325
7 Element Remont Sali 31 - II piętro    

7.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 
ozdobna, II piętro 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,65*2,5*2 ; 8,250000    

    RAZEM:; 8,250000 m2 8,250
7.2 KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 50" 

cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

   
;<1,65+2,5+2,5)*2 ; 13,300000 

   

    RAZEM:; 13,300000 m 13,300
7.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 2
7.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,4*2 , ; 1,600000    

    RAZEM:; 1,600000 m2 1,600
7.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 'km) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 1,65
7.6 KNR 19/1023/11 

(1) 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,65*2,5*2 :
: 8,250000    

    RAZEM:; 8,250000 m2 8,250
7.7 NNRNKB 

202/2143/3 
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót: .    

    ;2*2 ; 4,000000    

    RAZEM:; 4,000000 m 4,0
7.8 KNR 401/707/5 

(D 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*2 ; 4,000000    

    RAZEM:; 4,000000 m 4,000

7.9 KNR 1901/538/7 [Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, a szerokości 25-50'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,5*2 ; 2,000000    

    RAZEM:; 2,000000 m2 2,000
7.10 KNR 1901/712/3 

0) 
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50'cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów okiennych 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*2 ; 13,300000    

    RAZEM:; 13,300000 m 13,300
7.11 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*0,5*2 ; 6,650000    

    RAZEM:; 6,650000 m2 6,65
7.12 KNR 

1901/1305/1 i 

Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-kratne tynków gładkich    

  Wyliczenie ilości robót:    

   

;(1,65+2,5+2,5)*0,5*2 ; 6,650000 

   

   
RAZEM:; 6,650000 m2 6,650
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jednostkowej 
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8 Element Remont Sali 30 - ll piętro    

8.1 
KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 

ozdobna, II pietra 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,65*2,5*3 ; 12,37500
0

   

   
RAZEM:: 12,37500

0
m2 12,375

8.2 
KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 

50'cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*3 ; 19,95000    

    RAZEM:; 19,95000
0

m 19,950
8.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 3
8.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,4*3 ; 2,4000
00

   

    RAZEM:; 2,4000
00

m2 2,400
8.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 'km) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 2,5
8.6 KNR 19/1023/11 

(1) 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe 
góra - dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,65*2,5*3 ; 12,37500
0

   

    RAZEM:; 12,37500
0

m2 12,375
8.7 NNRNKB 

202/2143/3 
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    i 2*3 i 6,0000    

    RAZEM:; 6,0000
00

m 6,0

8.8 KNR 401/707/5 (D 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po 
demontażu blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    i 2*3 : 6,0000
00

   

    RAZEM:; 6,0000 m 6,000

8.9 KNR 1901/538/7 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;2*0,5*3 ; 3,0000
00

   

    RAZEM:; 3,0000 m2 3,000

8.10 KNR 1901/712/3 
(1) 

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 3C-5O'cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowmków w narożach) otworów okfennycli 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*3 , j 19,95000
0

   

    RAZEM:; 19,95000 m 19,950

8.11 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,65+2,5+2,5)*0,5*3 ; 9,9750
00

   

    RAZEM:; 9,9750 m2 9,98

8.12 
KNR 
1901/1305/1 

Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

  Wyliczenie ilości robót:    

    :CI,65+2,5+2,5)*0,5*3 ; 9,9750    

    RAZEM:; 9,9750 m2 9,975
9 Element Remont Sali 29 - II piętro    

9.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 
ozdobna, H pietra 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,130*2,5*5 i 16,25000
0

   

    RAZEM:; 16,25000 m2 16,250
9.2 KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 

50'cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; (1,3+2,5+2,5)*5 ' ; 31,50000
0

   

    RAZEM:; 31,50000 m 31,500
93 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 5
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Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

9.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    : 1,5*0,4*5 i 3,000000    

    RAZEM:; 3,000000 m2 3,000
9.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym m3 3,25
9.6 KNR 19/1023/11 

(D 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 2 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;1,3*2,5*5 i 16,250000    

    RAZEM:; 16,250000 m2 16,250
9.7 NNRNKB 

202/2143/3 
Pod okienni ki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,5*5 ; 7,500000    

    RAZEM:; 7,500000 m 7,5
9.8 KNR 401/707/5 

(1) 
Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    i 1,5*5 ; 7,500000    

    RAZEM:; 7,500000 m 7,500
9.9 KNR 1901/538/7 (Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,5*0,5*5 ; 3,750000    

    RAZEM;; 3,750000 m2 3,750
9.10 KNR 1901/712/3 

(1) 
Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50'cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów okiennych 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,3+2,5+2,5)*5 ; 31,500000    

    RAZEM:; 31,500000 m 31,500
9.11 KNNR 2/802/6 (Analogia - wykoanie szpalet w oknach    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,30+2,5+2,5)*0,5*5 ; 15,750000    

    RAZEM:; 15,750000 m2 15,75
9.12 KNR 

1901/13051 
Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;(1,3+2,5+2,5)*0,5*5 ; 15,750000    

    RAZEM:; 15,750000 m2 15,750
10 Element Remont Sali 16-1 piętro    

10.1 
KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2' m2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 

ozdobna, II pietra 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; 1,30*2,5*5 ; 16,250000    

    RAZEM:; 16,250000 m2 16,250

10.2 
KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 

50'cm 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    ; (1,3+2,5+2,5)*5 ; 31,500000    

    RAZEM:; 31,500000 m 31,500
10.3 Kalkulacja 

indywidualna 

Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 5
10.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót:    

    ;1,5*0,4*5 ; 3,000000    

    RAZEM:; 3,000000 m2 3,000
10.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym m3 3,25

To. 6 KNR 19/102311 
(1) 

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5‘m2, 
osadzanie na kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 2 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, okna górne lukowe 

   

  Wyliczenie ilości robót: ■    

    ;1,3*2,5*5 ; 16,250000    

    RAZEM:; 16,250000 m2 16,250
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Nr Podstawa ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

10.7 NNRNKB 
202/2143/3 

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

   
i 1,5*5 ; 7,500000 

   

   
RAZEM:; 7,500000 m 7,5

10.8 KNR 401/707/5 
(1) 

iUzujjełnteme zaprawą cementową bruzdy po wstowtornu okna od strony zewnętrznej w parapecie po 'demontażu 
blachy 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

    i 1,5*5 ; 7,500000    

   
RAZEM:; 7,500000 m 7,500

10.9 KNR 1901/538/7 |Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, o szerokości 25-50'cm    

  Wyliczenie ilości robót:    

   
i1,5*0,5*5 ' 3,750000 

   

   
RAZEM:; 3,750000 m2 3,750

10.10 KNR 1901/712/3 
(1) 

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.ill, pasy 30-50‘cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm i 
kątowników w narożach otworów okiennych 

   

 
Wyliczenie ilości robót: 

   

   
; (1,3+2,5+2,5)*5 ; 31,500000 

   

   
RAZEM:; 31,500000 m 31,500

10.11 KNNR 2/802/6 Analogia - wykoanie szpalet w oknach      

 
Wyliczenie ilości robót: • 

   

    i (1,30+2,5+2,5)*0,5*5 ; 15,750000    

   
RAZEM:; 15,750000 m2 15,75

10.12 
KNR 
1901/1305/1 

Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich    

 
Wyliczenie ilości robót: 

   

    ;(1,3+2,5+2,5)*0,5*5 15,750000    

   
RAZEM:; 15,750000 m2 15,750

11 Element Remont Sali 26 - I piętro    

11.1 
KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - wykucie do wnętrza budynku - elewacja 

ozdobna, II pietra 

   

 
Wyliczenie ilości robót: 

   

   
; 1,65*2,5*5 ; 20,625000 

   

    RAZEM:; 20,625000 m2 20,625

11.2 
KNR 1901/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, tynki z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej, pasy szerokości do 

50‘cm 

   

 
Wyliczenie ilości robót: 

   

   
' (1,65+2,5+2,5)*5 ; 33,250000 

   

    RAZEM;; 33,250000 m 33,250
11.3 Kalkulacja 

indywidualna 
Demontaż starych parapetów w oknach 

szt. 5
11.4 KNR 404/506/4 Rozebranie parapetów zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku    

  Wyliczenie ilości robót: r    

   
;2*0,4*5 ; 4,000000

   

    RAZEM:; 4,000000m2 4,000
11.5 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 'km) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 4,125
11.6 KNR 19/1023^11 

(1) 
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5‘m2, 
osadzanie CO kotwach max wartość Uw=0,9 W/m2K, Okna według wzoru jak istniejące. Okna 3 skrzydłowe góra - 
dół, okna górne skrzydła stałe, okna dolne uchylno - rozwierne, okna górne łukowe 

   

  Wyliczenie ilości robót:    

   
; 1,65*2,5*5 ; 20,625000 

   

    RAZEM:; 20,625000 m2 20,625
11.7 NNRNKB 

202/2143/3 
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40‘cm    

 
Wyliczenie ilości robót: 

   

   
;2*5 ; 10,000000 

   

    RAZEM:; 10,000000 m 10,0

11.8 KNR 401/707/5 
(1) 

Uzupełnienie zaprawą cementową bruzdy po wstawieniu okna od strony zewnętrznej w parapecie po demontażu 
Wachy 

   

 
Wyliczenie ilości robót: 

   

   
;2*5 ; 10,000000 

   

    RAZEM:; ■10,000000 m 10,000
11 9 KNR 1901/538/7 W k i i t ż b ób k bl h ki h bl h k k ś i 25 50
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Nr 

Podstawa 
ceny 
jednostkowej 

Opis robót, wyliczenie ilości robót Jm Ilość 

11.10 

KNR 1901/712/3 
(D 

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.lll, pasy 30-50‘cm, po założeniu siatki w nadprożach o szer. 10 cm 
i kątowników w narożach otworów okiennych 

m 33,250

Wyliczenie ilości robót: 

;(1,65+2,5+2,5)*5 :

 33,250000 
RAZEM:;
 33,
250000 

11.11 KNNR 2/802/6 (Analogia - wykoanie szpalet w oknach 

m2 16,63

Wyliczenie ilości robót: 

;(1,65+2,5+2,5)*0,5*5 "
 16,625000 

RAZEM:;
 16,
625000 

11.12 KNR 
1901/1305/1 

Malowanie farbami akrylowymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne tynków gładkich 

m2 16,625

Wyliczenie ilości robót: 

;(1,65+2,5+2,5)*0,5*5 "
 16,625000 

RAZEM:;
 16,
625000 

Wyliczenie ilości robót:  
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