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I Nazwa i adres zamawiającego  

 
Zamawiającym jest Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 , 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551 
– w imieniu której działa Izabela Wojtycka - Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 

12 we Wrocławiu, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław. 
 

II Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP 
nie stanowią inaczej.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  
 

III Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o charakterze 

remontu polegających na: 
 
1) Wykonaniu prac remontowych związanych z wymianą istniejących osłon 

grzejnikowych drewnianych na nowe osłony wykonane z płyt meblowych lub 
podobnych oraz wymiana pochwytów schodowych PCV na nowe pochwyty 
drewniane w budynku należącym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we 
Wrocławiu, przy ul. Lubelskiej 95 a. 

2) Wykonaniu prac remontowych związanych z wymianą istniejącej wewnętrznej stolarki 
drzwiowej drewnianej na nowe drzwi drewniane pełne oraz wymianę okien 
drewnianych skrzynkowych na okna z PCV z pełnym odwzorowaniem istniejących 
okien wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych w budynku 
należącym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu przy ul. 
Lubelskiej 95 a. 

 
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów, w których będą 

realizowane roboty remontowe. Jest to możliwe wyłącznie w dni robocze, począwszy od 
dnia 10 lipca 2018 r do dnia 20 lipca 2018 r. w godz. od 10.00 do 13.00, po uprzednim 
ustaleniu wizyty z Zamawiającym. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 

(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 

 
CZĘŚĆ 1 – WYMIANA OSŁON GRZEJNIKOWYCH I POCHWYTÓW SCHODOWYCH  
CZĘŚĆ 2 – WYMIANA STOLARKI DZWIOWEJ I OKIENNEJ 
 

9. Określenie przedmiotu zamówienia wg. słownika CPV  
 
CZĘŚĆ 1 
 



45000000-7 - Roboty budowlane  
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
CZĘŚĆ 2  
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45410000-4 Tynkowanie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421132-8 Instalowanie okien 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45321000-3 Izolacja cieplna 

 
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

11. Zakres robót dotyczący CZĘŚCI 1 zamówienia obejmuje: 
 

1) Wymiana osłon grzejnikowych: 
 

a) Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
b) Demontaż istniejących osłon grzejnikowych i zgromadzenie ich na wyznaczonym 

przez Zarządcę lokalu miejscu.  
c) Dostawa i montaż nowych osłon. 
d) Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych.  
e) Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
f) Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie.  
g) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku 

 
2) Wymiana pochwytów schodowych: 

 
a) Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
b) Demontaż istniejących pochwytów PCV i zgromadzenie ich w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  
c) Dostawa i montaż nowych pochwytów. 
d) Mocowanie do istniejącej konstrukcji balustrad za pomocą typowych łączników 

stalowych.  
e) Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
f) Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie.  
g) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku. 
 

12. Zakres robót dotyczący CZĘŚCI 2 zamówienia obejmuje: 
 

1) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 
 
a) Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
b) Demontaż skrzydeł drzwiowych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 
c) Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na 

wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  
d) Dostawa i wstawienie nowych drzwi. 
e) Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany 
wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów 
ceglanych.  



f) Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 
g) Obróbka ościeży wewnętrznych. 
h) Uzupełnienie uszkodzeń posadzki po robotach demontażowych. 
i) Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
j) Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie drzwi  
k) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku. 
 

2) Wymiana stolarki okiennej 
 
a) Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
b) Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 
c) Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na 

wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  
d) Demontaż podokienników –przy oknach w których przewiduje się ich wymianę .  
e) Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg szkiców roboczych(załączniki do 

specyfikacji).  
f) Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany 
wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów 
ceglanych.  

g) Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 
h) Montaż nowych podokienników wewnętrznych i zewnętrznych.. 
i) Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 
j) Uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 
k) Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
l) Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien  
m) Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku. 
 

13. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący obydwóch części zamówienia publicznego 
zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej Załącznik 
nr 1 do SIWZ. 
 

IV Termin wykonania zamówienia 

 
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:  

 

CZĘŚĆ 1 – od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2018 r. 

CZĘŚĆ 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 

V Warunki udziału w postępowaniu  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 

1. Nie podlegają wykluczeniu w przedmiotowym postępowaniu.  
 

1) Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu 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. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

 skarbowe, 
 

c) 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); 

d) 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 pkt 2; 

e) 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; 

f) 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 kryteria selekcji, lub 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów; 

g) 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; 

h) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

i) 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; 

j) 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; 

k) 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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 
r. poz. 437); 

l) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

m) 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 
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 



istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2) Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 2 i pkt 4 ustawy PZP dodatkowo 

wykluczy wykonawcę 
 

a) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

b) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 
3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 
16-20 oraz art. 24, ust 5, pkt 2 i 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące Zdolności technicznej lub 

zawodowej 

 
CZĘŚĆ 1  

 
Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie – wykonali należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 
wykonaniu remontu ogólnego w obiekcie budowlanym, której wartość wykonania 
wynosi nie mniej niż 20 000,00 zł brutto. 

 
CZĘŚĆ 2  

 
Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie – wykonali należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na 
wykonaniu remontu ogólnego w obiekcie budowlanym, której wartość wykonania 
wynosi nie mniej niż 100 000,00 zł brutto. 

 
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 



4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 
rozdziale V. 1. 2) lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o 
której mowa w pkt 4, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wezmą udział w 
realizacji robót, do wykonania których to doświadczenie jest wymagane. 

 

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
przesłanek wykluczenia 

 

DOKUMENTY KTÓRE JEST ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA 
SKŁADAJĄCY OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU: 

 

1. Na potwierdzenie istnienia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, KAŻDY Wykonawca składa wraz z ofertą w formie oryginału:  

 
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

UWAGA: 
 

1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania oraz 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa powyżej, 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z 
postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w 
którym, każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
 



2) Aktualne oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej - (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP) 
przekazanie w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego - https://zsp12wroclaw.edupage.org - informacji z publicznego 
otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, bez dodatkowego 
wezwania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z 
ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 

 

UWAGA: W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego 
postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. 

 

DOKUMENTY KTÓRE BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ WYŁĄCZNIE WYKONAWCA, 
KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W NINIEJSZYM 
POSTĘPOWANIU: 

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

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, 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, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu zawarty jest w Załącznikach nr 5 do 
SIWZ 

 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:   
 

1) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów, do korzystania z nich na okres wykonywania niniejszego 
zamówienia publicznego. 

2) Pisemną informację na temat:  

 
a) zakresu, dostępnych Wykonawcy, zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy  

wykonywaniu zamówienia; 
c) zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu 

zamówienia. 
 
 



4. Forma oświadczeń i dokumentów: 

 
1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, pod rygorem 

nieważności, wyłącznie w formie pisemnej. 
2) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy, podwykonawcy i innego podmiotu na którego 

zasoby powołuje się Wykonawca, składane są w formie oryginału. 
3) Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 2, składane są w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
5) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, dokonuje odpowiednio: 

 
a) Wykonawca 
b) Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
c) Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, 
 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, chyba że został ustanowiony 
pełnomocnik w tym zakresie. 

 

5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

6. 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. 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie w następujący sposób:  
 

1) Za pośrednictwem operatora pocztowego; 
2) Poprzez osobiste doręczenie lub za pośrednictwem posłańca na adres 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław 
3) Przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – na adres e-mail 

sp26.wroclaw@wp.pl, przy czym dokumenty przesyłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej muszą mieć formę skanu dokumentu podpisanego 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wniosków o wyjaśnienie 
treści SIWZ). 
 

2. Przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno  
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  
w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie. 



3. Dopuszczona powyżej w pkt. 2 forma przekazania środkami komunikacji elektronicznej 
nie dotyczy ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, 
pełnomocnictw (jeśli będą składane) oraz oświadczeń i dokumentów lub 
pełnomocnictw, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 
26 ust. 3 i 3a ustawy PZP. Oświadczenia lub dokumenty, do których ewentualnego 
uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 
14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie uzupełnianych 
oświadczeń lub dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia 
formie, w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez 
Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 

4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

5. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt. 6 powyżej. 

8. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie 
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 

9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na 
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 

11. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, jak również zamieści na stronie internetowej i w swojej 
siedzibie.  

12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której 
udostępniana jest SIWZ. 

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 
lub wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego 
oświadczenia Zamawiającego. 

14. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest .......................  

 

VIII Wymagania dotyczące wadium  

 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium.  
 



IX Termin związania ofertą   
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

A. ZAWARTOŚĆ, FORMA I OZNACZENIE 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację poszczególnych 
części zamówienia publicznego - określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający 
nie ogranicza ilości części na które Wykonawcy mogą złożyć swoje oferty. 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  
 

1) Wypełniony formularz ofertowy o treści zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
2) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, pkt 1, ppkt 1 niniejszej SIWZ – 

Załącznik nr 3 do SIWZ; 
3) Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP (o ile Wykonawca polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów), 

4) Pełnomocnictwo (jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę nie została wskazana, 
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), 

5) Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną 
(jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia), 

 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim (w tym 

wszystkie załączone dokumenty i pisma bez wyjątku), zgodnie z niniejszą specyfikacją w 
formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 

5. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym 
dokumencie upoważniającym do takiej reprezentacji. 

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 

7. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być wykonane w sposób trwały (maszyna do pisania, 
komputer, lub inna trwała i czytelna technika) - zaleca się aby zapisy w ofercie 
potwierdzone były na każdej stronie podpisami przez upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy osoby – w celu identyfikacji nazwisk tychże osób wskazane jest opatrzyć 
podpisy imiennymi pieczątkami. 

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

9. Kompletna oferta łącznie z załącznikami powinna być zszyta – w celu uniknięcia 
samoistnej dekompletacji (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwienia zmiany 
zawartości oferty bez widocznych śladów naruszenia. 



10. Oferta nie powinna zawierać napisów w międzyliniach. Wyjątek stanowią sporadyczne 
poprawki błędów, wykonane przez Wykonawcę, potwierdzone podpisem lub parafą przez 
osobę(y) podpisującą(e) ofertę – parafa lub podpis powinny być naniesione w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. z pieczątką imienną osoby dokonującej 
poprawek). 

11. Całość oferty musi być umieszczona w nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej opisem: 
 

WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU NA 
RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 12 WE WROCŁAWIU. 

 
12. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta powinna być zaopatrzona w nazwę  

i adres Wykonawcy w celu umożliwienia odesłania oferty w przypadku złożenia jej po 
wyznaczonym terminie. 

13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 
Oferty prawidłowo zaadresowane a złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone 
Wykonawcy. 

14. Wykonawcy pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i składają 
ofertę na własne ryzyko i na własny koszt.  

 
B. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, modyfikacje poprawki i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

2. Powiadomienie o modyfikacji musi być złożone wg takich samych reguł jak składana 
oferta, w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem „ZMIANA”. Koperta 
oznakowana dopiskiem „ZMIANA” będzie rozpieczętowana przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz 
ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać 
dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”.  

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu otwarcia ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzenie modyfikacji) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

5. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące 
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy 
PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 
C. OFERTA WSPÓLNA 
 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie 

konsorcjum). 
2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Wykonawcę - Pełnomocnika  do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego. 



3. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i zawierać w szczególności 
wskazanie:  

 
1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

wymienionych z nazwy i z określeniem adresu siedziby; 
3) Ustanowionego Wykonawcę – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 

 
4. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – Pełnomocnika. 
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z 
rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – Pełnomocnika.  

5. Oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w 
zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia.  

6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia w trakcie całości postępowania będą 
prowadzone wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 

7. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego powinna być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – 
wymagane są podpisy wszystkich podmiotów tworzących lub będących tworzyć 
konsorcjum, o ile do podpisania umowy nie zostanie upoważniony sam Wykonawca - 
Pełnomocnik. 

 
D. INFORMACJE ZASTRZEŻONE 
 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane 
w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie 
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.  

3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 
ich odtajnieniem. 

4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 



w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

1. Oferty należy składać do dnia 23 lipca 2018 roku, do godz. 10.00, w sekretariacie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, ul. Suwalska 5, 54-104 
Wrocław, w sposób określony w Rozdziale 10, Sekcja A, pkt 12 i 13 SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w  pkt. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwłocznie 
zwrócona wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2018 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, ul. ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://zsp12wroclaw.edupage.org informacje dotyczące: 
 
1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

8. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.  

9. Niezgodności nie mające istotnego znaczenia dla oferty, takie jak błędy pisarskie nie 
powodują odrzucenia oferty, ale są wyjaśnianie z Wykonawcami w trybie art. 87 ust.1 pkt 
2 Ustawy. 

 

XII Opis sposobu obliczenia ceny  
  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, ceny 
ofertowej brutto za realizację poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto za daną część, musi uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 
wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 



1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

Cena  60% 

Gwarancja  40 % 
 
2. Kryterium ceny - najwyższą ilość punktów  tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca 

najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego 
postępowania. 

3. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

)(
100)(
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C
xKc MIN  

gdzie: 
 

Kc(x)    ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny, 

CMIN    cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach, 

C(x)    cena zawarta w ofercie „x”. 
 

4. Kryterium gwarancji – najwyższą ilość punktów  tj. 100, otrzyma propozycja zawierająca 
60 i więcej miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. W pozostałych 
przypadkach, przydział punktów za to kryterium będzie wyglądać następująco: 

 
54 miesiące – 59 miesięcy – 80 pkt 
48 miesięcy – 53 miesiące  - 60 pkt. 
42 miesiące – 47 miesięcy – 40 pkt 
36 miesięcy – 41 miesięcy – 20 pkt 
mniej niż 36 miesięcy – 0 pkt. 
 

5. Kryteria oceny ofert są tożsame dla wszystkich części niniejszego zamówienia 
publicznego.  

6. Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT; 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a PZP).  

8. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu.  

9. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 
 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Umowa powinna być podpisana w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym przez 
niego terminie. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 



umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te 
powinny również posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 
PZP. 

 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.  

 

XVI Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie 
realizacji zamówienia publicznego 

 
1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze 

umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Taki 

okres zostanie wpisany do umowy, o ile Wykonawca nie zaproponuje dłuższego terminu 
gwarancji  

 
XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

1. Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

XVIII Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

 
1. 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), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny  
nr 12 we Wrocławiu, ul. Suwalska 5, 54-104 Wrocław, w imieniu którego działa 
Dyrektor ZSP  nr 12 we Wrocławiu. 



2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH O CHARAKTERZE REMONTU 
NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 12 WE WROCŁAWIU 

3) 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 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 
2017 r. Poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”;   

4) 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; 

5) 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;   

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 
 
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pani/pana 

dotyczących; 
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych 

osobowych *; 
c) 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 **;   

d) Prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy 
uzna pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

 
8) Nie przysługuje pani/panu: 

 
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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: skorzystanie z prawa do sprostowania 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 

 
Sporządził: Tomasz Bukała 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
1. O ile w dokumentacji technicznej opisano przedmiot zamówienia m.in. z użyciem norm i 

aprobat technicznych (na podstawie art 30 ust. 1-3 ustawy PZP). w każdym przypadku 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

2. O ile w dokumentacji technicznej opisano przedmiot zamówienia z użyciem nazw 
własnych producentów lub nazw produktów (na podstawie art 29 ust. 3 ustawy PZP) w 
każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
Nazwy producentów lub materiałów zostały zastosowanie jedynie w celu określenia 
parametrów jakie muszą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z rozwiązań 
równoważnych w stosunku do materiałów określonych w dokumentacji technicznej. 

3. PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZONY DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI STANOWI 
JEDYNIE NARZĘDZIE POMOCNICZE, MAJĄCE UŁATWIĆ WYKONAWCOM 
USTALENIE CENY OFERTY. WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ POWINIEN 
UWZGLĘDNIĆ PRZY USTALANIU CENY RÓWNIEŻ TE KOSZTY, KTÓRE NIE SĄ 
ZAMIESZCZONE W ZAŁĄCZONYM PRZEDMIARZE ROBÓT, A KTÓRE JEGO 
ZDANIEM POWINNY ZOSTAĆ UJĘTE W OGÓLNYM ROZRACHUNKU. MAJĄC TO NA 
UWADZE ZALECA SIĘ ABY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY, PRZEPROWADZILI 
WIZJĘ LOKALNĄ OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH PRACOM REMONTOWYM - CENY 
PODANE W OFERCIE, STANOWIĆ BĘDĄ CENY RYCZAŁTOWE W ZWIĄZKU Z 
CZYM,  NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ICH POŹNIEJSZEJ ZMIANY NAWET WÓWCZAS 
GDY W TRAKCIE WYKONYWANIA REMONTU OKAŻE SIĘ, ŻE ISTNIEJE 
KONIECZNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT NIERZEWIDZIANYCH (A MOŻLIWYCH DO 
USTALENIA PODCZAS PRZEPROWADZANIA WIZJI LOKALNEJ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ 1 – WYMIANA OSŁON GRZEJNIKOWYCH I POCHWYTÓW SCHODOWYCH  
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

WYMIANA OSŁON GRZEJNIKOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU  
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 12 WE WROCŁAWIU  

USYTUOWANEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 95A WE WROCŁAWIU 
 
1. Podstawa opracowania 

 
1) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie: 

 
a) Zlecenia Zamawiającego 
b) Uzgodnionych i podanych przez Zamawiającego rozwiązań materiałowych. 
c) Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

 

2. Opis robót  
 
1) Przedmiot i zakres robót  

 

a) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących osłon grzejnikowych 
drewnianych na nowe osłony wykonane z płyt meblowych lub podobnych. Zakres 
obejmuje wymianę osłon z zachowaniem kolejności robót: 
 

- Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
- Demontaż istniejących osłon grzejnikowych i zgromadzenie ich na 

wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  
- Dostawa i montaż nowych osłon. 
- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych.  
- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie.  
- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku 
 

3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
 

Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje 
całość prac związanych z zadaniem.  

 
4. Informacja o terenie budowy  

  
1) Prace budowlane wykonywane będą w budynkach szkolnych.  
2) Wymianę osłon należy przeprowadzać w okresach wakacyjnych. 
3) Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu 

dostawczego i ciężarowego. 
 

5. Wymagania dotyczące materiałów  
 

Zakłada się wymianę istniejących osłon grzejnikowych na nowe spełniające wymogi 
obowiązujących standardów dla obiektów szkolnych - materiał: płyta meblowa lub materiał 
podobny. Z uwagi na montaż osłon na drodze ewakuacyjnej powinny być zastosowane 
materiały co najmniej nierozprzestrzeniające ognia lub pokryte lakierami ogniochronnymi. 

 
 



6. Inne materiały uzupełniające 
  

1) Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych  
i drzwiowych 

2) Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być 
dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi.  
 

7. Wymagania dotyczące sprzętu 
 

1) Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i 
maszyn budowlanych. 

2) Przewiduje się zastosowanie: 
   

a) wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  
b) wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 
c) piły ręcznej 
d) drobnych narzędzi wykończeniowych.  

 
3) Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to 

bowiem żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
 

8. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem 
może być ruch pieszych i samochodów na ulicach. Stąd też wskazany dowóz materiałów 
przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  
 
9. Kontrola i odbiór robót  

 
1) Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie 

robót. Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie prowadzony przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2) Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót - mocowanie nowych osłon. 
 

Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 
(przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów  
i aprobat technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania. Wszelkie etapy 
robót powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie 
częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie 
komisyjnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.  

 
10. Przedmiar robót 

 
 

1) Przedmiar robót wykonany został przez Zamawiającego 
2) Zaleca się aby Wykonawca przed wyceną robot i złożeniem oferty dokonał wizji 

lokalnej poszczególnych osłon przewidzianych do wymiany i w wypadku 
wymiarów odbiegających od podanych uwzględnić poprawki. W przedmiarze 
stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię 
wykonania oraz określono podstawowe materiały.  

 
11. Dokumenty odniesienia 
 

1) Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty 



a) Przedmiar robót 
b) Ustalenia z Zamawiającym dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, 

bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp. 
 

12. Kody robót budowlanych  
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
Wrocław czerwiec 2018 r. 

 
 Opracował : Rafał Marciniak 
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Kosztorys nakładczy
Wymiana osłon grzejnikowych w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż osłon grzejnikowych
obmiar  = 
1.65*1.03*7 11.897
(2.37*2+2.60+2.41*2+2.28)*1.03 14.873
1.30*1.03*1 1.339
RAZEM 28.109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2
r-g 14.6167 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR-W 2-02
1030-03
analogia

Montaż osłon grzejnikowych
obmiar  = 28.109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53 r-g/m2
r-g 14.8978 0.000 0.00

-- M --
2* osłony grzejnikowe

1 m2/m2
m2 28.1090 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.09 m-g/m2
m-g 2.5298 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.05 m-g/m2

m-g 1.4055 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15474



Wymiana osłon grzejnikowych.KST CENY MATERIAŁÓW

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

Indeks u 
dostawcy

1. 0.00 zł/m2 1 osłony grzejnikowe 2781999-050 2781499

- 3 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15474



Wymiana osłon grzejnikowych.KST CENY SPRZĘTU

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

Indeks u 
dostawcy

1. 0.00 zł/m-g 1 środek transportowy 39000-148 39000
2. 0.00 zł/m-g 1 wyciąg 34000-148 34000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15474



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

WYMIANA POCHWYTÓW SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU  
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 12 WE WROCŁAWIU  

USYTUOWANEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 95A WE WROCŁAWIU 
 
1. Podstawa opracowania 

 
1) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie: 

 
a) Zlecenia Zamawiającego  
b) Uzgodnionych i podanych przez Zamawiającego rozwiązań materiałowych. 
c) Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

 

2. Opis robót  
 
1) Przedmiot i zakres robót  

 

a) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wymiana pochwytów 
schodowych PCV na nowe pochwyty drewniane. Zakres obejmuje wymianę osłon 
z zachowaniem kolejności robót: 
 

- Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
- Demontaż istniejących pochwytów PCV i zgromadzenie ich na wyznaczonym 

przez Zamawiającego miejscu.  
- Dostawa i montaż nowych pochwytów. 
- Mocowanie do istniejącej konstrukcji balustrad za pomocą typowych łączników 

stalowych.  
- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie.  
- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku 
 

3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
 

Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje 
całość prac związanych z zadaniem.  

 
4. Informacja o terenie budowy  

  
1) Prace budowlane wykonywane będą w budynkach szkolnych.  
2) Wymianę osłon należy przeprowadzać w okresach wakacyjnych. 
3) Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu 

dostawczego i ciężarowego. 
 

5. Wymagania dotyczące materiałów  
 

Zakłada się wymianę istniejących pochwytów schodowych na nowe spełniające wymogi 
obowiązujących standardów dla obiektów szkolnych - materiał: drewno pokryte lakierem.  
 
6. Inne materiały uzupełniające 
  

1) Łączniki montażowe 



2) Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być 
dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi.  
 

7. Wymagania dotyczące sprzętu 
 

1) Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i 
maszyn budowlanych. 

2) Przewiduje się zastosowanie: 
   

a) wiertarki do nawiercania otworów mocujących  
b) piły ręcznej  
c) drobnych narzędzi wykończeniowych.  

 
3) Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to 

bowiem żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
 

8. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem 
może być ruch pieszych i samochodów na ulicach. Stąd też wskazany dowóz materiałów 
przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  
 
9. Kontrola i odbiór robót  

 
 

1) Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. 
Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie prowadzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

2) Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót - mocowanie nowych 
pochwytów. 

 
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 
(przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów  
i aprobat technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania. Wszelkie etapy 
robót powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie 
częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie 
komisyjnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.  
 

10. Przedmiar robót 
 
1) Przedmiar robót wykonany został przez Zamawiającego 
2) Zaleca się aby Wykonawca przed wyceną robot i złożeniem oferty dokonał wizji 

lokalnej poszczególnych osłon przewidzianych do wymiany i w wypadku 
wymiarów odbiegających od podanych uwzględnić poprawki. W przedmiarze 
stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię 
wykonania oraz określono podstawowe materiały.  

 
11. Dokumenty odniesienia 
   

1) Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty 

a) Przedmiar robót 
b) Ustalenia z Zamawiającym dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, 

bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp. 



 
12. Kody robót budowlanych  
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
Wrocław czerwiec 2018 r. 

 
 Opracował : Rafał Marciniak 
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Kosztorys nakładczy
Wymiana pochwytów schdowych w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR-W 4-01
0439-03
analogia

Demontaz pochwytów z PCV
obmiar  = 3.52+3.52+3.00+4.80+1.85+0.2+
3.40+0.80+3.40+0.55+3.0+0.35+4.80 = 33.190
m

m

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m
r-g 2.6552 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR 2-02
1208-04
analogia

Poręcze drewnianie na pochwytach stalowych
obmiar  = 3.52+3.52+3.00+4.80+1.85+0.2+
3.40+0.80+3.40+0.55+3.0+0.35+4.80 = 33.190
m

m

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m
r-g 10.2889 0.000 0.00

-- M --
2* porecze drewniane

1.05 m/m
m 34.8495 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15474



Wymiana pochwytów schodowych.KST CENY MATERIAŁÓW

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca
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na 
do-

staw-
cy

Ra-
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t 
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sy-
m
al-
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Ra-
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1. 0.00 zł/m 1 porecze drewniane 1561099-040 1567040
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Wymiana pochwytów schodowych.KST CENY SPRZĘTU
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CZĘŚĆ 2 – WYMIANA STOLARKI DZWIOWEJ I OKIENNEJ 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ, W BUDYNKU ZESPOŁU  
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 12 WE WROCŁAWIU  

USYTUOWANEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 95A WE WROCŁAWIU 
 
1. Podstawa opracowania 

 
1) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie: 

 
a) Zlecenia Zamawiającego 
b) Uzgodnionych i podanych przez Zamawiającego rozwiązań materiałowych. 
c) Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

 

2. Opis robót  
 
1) Przedmiot i zakres robót  

 

a) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej wewnętrznej stolarki 
drzwiowej drewnianej na nowe drzwi drewniane pełne w kolorze brązowym.. 

b) Zakres obejmuje wymianę osłon z zachowaniem kolejności robót: 
 

- Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
- Demontaż skrzydeł drzwiowych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 
- Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na 

wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  
- Dostawa i wstawienie nowych drzwi. 
- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do 
ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi 
dla murów ceglanych.  

- Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 
- Obróbka ościeży wewnętrznych. 
- Uzupełnienie uszkodzeń posadzki po robotach demontażowych. 
- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie drzwi  
- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku. 
 
3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

 
Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje 
całość prac związanych z zadaniem.  

 
4. Informacja o terenie budowy  

  
1) Prace budowlane wykonywane będą w budynkach szkolnych.  
2) Wymianę osłon należy przeprowadzać w okresach wakacyjnych. 
3) Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu 

dostawczego i ciężarowego. 
 

 



5. Wymagania dotyczące materiałów  
 

1) Zakłada się wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nowe drzwi w kolorze 
brązowym spełniające wymogi obowiązujących standardów dla obiektów szkolnych: 
a) Ościeżnica regulowana. 
b) Ilość zawiasów – 3 szt. 
c) Klamka metalowa obustronna. 
d) Zamek z wkładką patentową. 

 
6. Inne materiały uzupełniające 
  

1) Pianka uszczelniająca poliuretanowa 
2) Silikon akrylowy wodoodporny 
3) Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i 

drzwiowych 
4) Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być 

dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi.  
 

7. Wymagania dotyczące sprzętu 
 

1) Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i 
maszyn budowlanych. 

2) Przewiduje się zastosowanie: 
   

a) wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  
b) wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 
c) piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 
d) drobnych narzędzi wykończeniowych.  

 
3) Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to 

bowiem żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
 

8. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Budynki są dostępne z ulicy. Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem 
może być ruch pieszych i samochodów na ulicach. Stąd też wskazany dowóz materiałów 
przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  
 
9. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 
1) Montaż drzwi 

 
Po demontażu starych ram należy zamocować nowe drzwi spełniające wyżej podane 
wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych łączników (blach montażowych) 
przykręcanych do zewnętrznej powierzchni futryn wkrętami do drewna. Ilość 
łączników – co najmniej 2 na  jeden metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do 
ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu przeznaczonych do ścian 
ceglanych. Śruby stalowe z dyblami stalowymi rozprężnymi stanowiącymi jedną 
całość. Dyble powinny się klinować podczas dokręcania śruby mocującej. Nie 
dopuszcza się technologii przewiercania ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a 
ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć 
nadmiar. 
 
 



2) Wykończenie ościeży wewnętrznych  
 
Wykonać otynkowanie ościeży oraz gładzie gipsowe. Naroża zabezpieczyć 
kątownikami siatkowymi.  
 

3) Wykończenie posadzki 
 
Należy wykonać uzupełnienie posadzki parkietowej w miejscach po usunięciu progów 
i ościeżnic.   

 
10. Kontrola i odbiór robót  

 
1) Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. 

Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie prowadzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

2) Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót: 
 
a) mocowanie nowej stolarki 
b) uszczelnienie pianką poliuretanową 
c) wykończenie ościeży  
d) regulacja skrzydeł. 

 
Ponadto przeprowadzony zostanie odbiór poszczególnych materiałów budowlanych 
(przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów  
i aprobat technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania. Wszelkie etapy 
robót powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie 
częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy dokonany zostanie 
komisyjnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.  
 

11. Przedmiar  robót 
 
1) Przedmiar robót wykonany został przez Zamawiającego  
2) Zaleca się aby Wykonawca przed wyceną robot i złożeniem oferty dokonał wizji 

lokalnej poszczególnych osłon przewidzianych do wymiany i w wypadku 
wymiarów odbiegających od podanych uwzględnić poprawki. W przedmiarze 
stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono wyżej opisaną technologię 
wykonania oraz określono podstawowe materiały.  

 
12. Dokumenty odniesienia 
   

1) Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty 

a) Przedmiar robót 
b) Ustalenia z Zamawiającym dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, 

bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp. 
 

13. Kody robót budowlanych  
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45410000-4 Tynkowanie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45321000-3 Izolacja cieplna 
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Kosztorys nakładczy
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16 r-g/szt.
r-g 19.7200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe
obmiar  = 0.96*2.03*17 = 33.130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55 r-g/m2
r-g 51.3515 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.07 dm3/m2
dm3 2.3191 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.07 dm3/m2

dm3 2.3191 0.000 0.00

4* szpachlówka celulozowa
0.1 dm3/m2

dm3 3.3130 0.000 0.00

5* kit trwale plastyczny
0.42 kg/m2

kg 13.9146 0.000 0.00

6* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2

kg 1.3252 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 15.0000 0.000 0.00

8* ościeżnice drewniane
1 m2/m2

m2 33.1300 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.3313 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.6626 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 0.96*2.03*17 = 33.130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2
r-g 16.8963 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 33.1300 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.3252 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 0.6626 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15474



Kosztorys nakładczy
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 25 cm
obmiar  = 17*(2*2.03+1.16) = 88.740 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m
r-g 66.5550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013 t/m
t 0.1154 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017 t/m

t 0.1509 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067 m3/m

m3 0.5946 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017 m3/m

m3 0.1509 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m

m-g 0.8874 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02 m-g/m

m-g 1.7748 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 KNR 4-01
0814-03

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2
w jednym miejscu z deszczułek dębowych lub
jesionowych o grubości 22 mm mocowanych
na lepik-naprawa posadzki po robotach demon-
tażowych
obmiar  = 1.16*0.3*17 = 5.916 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.93 r-g/m2
r-g 5.5019 0.000 0.00

-- M --
2* deszczułki posadzkowe dębowe i jesionowe na

własne pióro
1.13 m2/m2

m2 6.6851 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.005 kg/m2

kg 0.0296 0.000 0.00

4* progi stalowe z kątowników
0.06 kg/m2

kg 0.3550 0.000 0.00

5* lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"
1.87 kg/m2

kg 11.0629 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej.KST CENY MATERIAŁÓW
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1. 0.00 zł/t 1 cement portlandzki z dodatkami 25 1701100-034 1700341;
1700342

2. 0.00 zł/m2 1 deszczułki posadzkowe dębowe i jesionowe
na własne pióro

2630899-050 2630799

3. 0.00 zł/dm3 1 farba olejna do gruntowania 1510210-066 1510299
4. 0.00 zł/dm3 1 farba olejna nawierzchniowa 1510100-066 1510199
5. 0.00 zł/kg 1 gwoździe budowlane okrągłe gołe 1330400-033 1332000
6. 0.00 zł/kg 1 kit trwale plastyczny 2302599-033 2302599
7. 0.00 zł/kg 1 lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT" 1040501-033 2300299
8. 0.00 zł/m2 1 ościeżnice drewniane 2715999-050 2715999
9. 0.00 zł/kg 1 pianka poliuretanowa 1478500-033 1478500
10

.
0.00 zł/m3 1 piasek do zapraw 1602003-060 1602000

11
.

0.00 zł/kg 1 progi stalowe z kątowników 1360600-033 1360100

12
.

0.00 zł/m2 1 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 2710299-050 2710200

13
.

0.00 zł/dm3 1 szpachlówka celulozowa 1513250-066 1513250

14
.

0.00 zł/t 1 wapno suchogaszone 1720200-034 1720200;
1720210

15
.

0.00 zł/m3 1 woda z rurociągu 3930000-060 3930001
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Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej.KST CENY SPRZĘTU
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1. 0.00 zł/m-g 1 betoniarka wolnospadowa elektryczna 43211-148 43210
2. 0.00 zł/m-g 1 środek transportowy 39000-148 39000
3. 0.00 zł/m-g 1 wyciąg 34000-148 34000
4. 0.00 zł/m-g 1 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
34312-148 34312
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ, W BUDYNKU ZESPOŁU  
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 12 WE WROCŁAWIU  

USYTUOWANEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 95A WE WROCŁAWIU 
 
 
1. Podstawa opracowania: 

 
1) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wykonano na podstawie: 

 
a) Zlecenia Zamawiającego 
b) Zatwierdzonych szkiców okien. 
c) Uzgodnionych i podanych przez Zamawiającego rozwiązań materiałowych. 
d) Obowiązujących przepisów budowlanych, sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

 
2. Opis robót  

 
1) Przedmiot i zakres robót  

 

a) Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej 
skrzynkowej na okna z PCV. 

b) Zakres obejmuje wymianę okien drewnianych skrzynkowych na okna z PCV z 
pełnym odwzorowaniem istniejących okien wraz z wymianą podokienników 
wewnętrznych i zewnętrznych  z zachowaniem kolejności robót: 
 
- Zabezpieczenie podłóg i mebli w salach foliami 
- Demontaż skrzydeł okiennych rozwieranych poprzez zdjęcie z zawiasów. 
- Demontaż ościeży drewnianych z wykuciem z muru i zgromadzenie ich na 

wyznaczonym przez Zarządcę lokalu miejscu.  
- Demontaż podokienników – przy oknach w których przewiduje się ich 

wymianę .  
- Dostawa i wstawienie nowych okien z PCV wg szkiców roboczych(załączniki 

do specyfikacji).  
- Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do 
ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi 
dla murów ceglanych.  

- Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 
- Montaż nowych podokienników wewnętrznych i zewnętrznych.. 
- Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 
- Uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 
- Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu budynku. 
- Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien  
- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół 

budynku. 
 

3. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
 

Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje 
całość prac związanych z zadaniem.  

 
4. Informacja o terenie budowy  

  
1) Prace budowlane wykonywane będą w budynkach szkolnych.  



2) Wymianę osłon należy przeprowadzać w okresach wakacyjnych. 
3) Dojazd do placu budowy bezpośrednio z ulicy w zasadzie dla każdego samochodu 

dostawczego i ciężarowego. 
 

5. Wymagania dotyczące materiałów  
 

1)  Zakłada się wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej 
zespolonej na nowe okna z PCV z profili pięciokomorowych - ze stalowym i 
ocynkowanym kształtownikiem jako wzmocnienie konstrukcji zwiększające 
stabilność okna – nietoksycznych w kolorze białym spełniające wymogi 
obowiązujących norm cieplnych i standardów dla obiektów szkolnych jak: 

 
a) Skrzydła szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła k< 1,1.  
b) Okucia obwiedniowe, umożliwiające otwieranie do wewnątrz skrzydeł dolnych 

i górnych  
c) Skrzydła otwierane na dwie strony z zastosowaniem słupka stałego, przy 

zachowaniu  podziału jak rysunku zestawczym.  
d) Skrzydła rozwieralno-uchylne wykonać z mikrowentylacją 
e) Kolor okien - biały.  
f) Szprosy międzyszybowe szer. 18 mm, kolor biały. 
g) Nawiewnik naramowy o regulowanym przepływie powietrza 4-16 m3/h przy 

ciśnieniu 10 PA 
 

2) Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy grubości 0.55 mm powlekanej poliestrem 
w kolorze brązowym. Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z 
podkładką samowulkanizującą.  

3) Podokienniki wewnętrzne wykonać jako podokienniki systemowe PCV w kolorze 
białym. 

4) Podokienniki obrobić w zależności od potrzeb.  
 

6. Inne materiały uzupełniające  
  

1) Pianka uszczelniająca poliuretanowa 
2) silikon akrylowy wodoodporny 
3) Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i 

drzwiowych 
4) Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być 

dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 

5) Atesty na okna i parapety należy przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem 
do montażu 
 

7. Wymagania dotyczące sprzętu 
 

1) Przedmiotowy zakres robót nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i 
maszyn budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie 
  
a) wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących  
b) wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju 
c) piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu 
d) drobnych narzędzi wykończeniowych.  

 
2) Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to 

bowiem żadnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 



8. Wymagania dotyczące środków transportu  
 

Budynki są dostępne z ulicy . Do wszystkich budynków drogi utwardzone.  Utrudnieniem 
może być ruch pieszych i samochodów na ulicach . Stąd też wskazany dowóz materiałów 
przez samochody o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd.  
 
9. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 
1) montaż okien Po demontażu starych ram i wyznaczonych podokienników należy 

zamocować nowe okna spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za 
pomocą stalowych łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej 
powierzchni  futryn wkrętami do drewna. Ilość łączników – co najmniej 2 na  jeden 
metr obwodu ościeżnicy. Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych 
szybkiego montażu przeznaczonych do ścian ceglanych. Śruby stalowe z dyblami 
stalowymi rozprężnymi stanowiącymi jedną całość. Dyble powinny się klinować 
podczas dokręcania śruby mocującej. Nie dopuszcza się technologii przewiercania 
ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką 
poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna 
ona schować się za węgarkami. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem 
powietrza zaprawa klejową. Po wykonaniu renowacji ościeży wewnętrznych osadzić i 
wyregulować dźwignie uchylania i otwierania skrzydeł skrzydeł.  

2) podokienniki zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej grubości 0,55 m z 
zabezpieczeniem krawędzi bocznych podokienników. Pod blachą należy uzupełnić i 
wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej lub klejowej. 
Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. Spadki wyrobić w 
kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5% do.3,0 %.  Mocowanie do okien za 
pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową.  

3) podokienniki wewnętrzne wykonane z płyty MDF gr 28 mm laminowanej, matowym 
laminatem o powierzchni marmurkowej(z płaty jak blaty kuchenne) z zaokrąglonymi 
frontami parapetu. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią. 
Ułożone z niewielkim spadkiem w kierunku pomieszczenia. 

4) wykończenie ościeży wewnętrznych - wykonać tynk ościeży oraz gładzie gipsowe. 
Naroża zabezpieczyć kątownikami siatkowymi.  

5) wykończenie ościeży zewnętrznych Wykonać tynk cementowo-wapienny klasy III. 
Ponadto należy uszczelnić styk okna z węgarkiem za pomocą masy silikonowej.   

 
10. Kontrola i odbiór robót  

 
1) Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. 

Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie prowadzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

2) Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót: 
 
a) mocowanie nowej stolarki 
b) uszczelnienie pianką poliuretanową 
c) uszczelnienie zewnętrzne  
d) osadzenie podokienników zewnętrznych i wewnętrznych 
e) wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 
f) malowanie ościeży 
g) regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne 

skrzydła. 
          

3) Odbiór poszczególnych materiałów budowlanych zostanie przeprowadzony (przed ich 
wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów i aprobat 
technicznych potwierdzających celowość ich zastosowania 



4) Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru a odbiór 
końcowy i ewentualnie częściowy zakończyć protokołem odbioru. Odbiór końcowy 
dokonany zostanie komisyjnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcy.  

 
11. Przedmiar robót 

 
1) Przedmiar robót wykonany został przez Zamawiającego  
2) Wykonawca zobowiązany jest przed wyceną robot i złożeniem ofert dokonać wizji 

lokalnej poszczególnych okien przewidzianych do wymiany i w wypadku 
wymiarów odbiegających od podanych na szkicach uwzględnić poprawki - 
mogą one wyniknąć z technologii osadzania okien oraz w zależności od szerokości 
profili ościeży W przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny przetargowej założono 
wyżej opisaną technologię wykonania oraz określono podstawowe materiały.  

 
12. Dokumenty odniesienia 
   

1) Podstawą wykonania zamierzonego zakresu robót są następujące dokumenty 
2) Zatwierdzone szkice okien  
3) Opis do poszczególnych typów okien 
4) Przedmiar robót 
5) Ustalenia z Zamawiającym dotyczące wykończenia i rozwiązań materiałowych, 

bezpieczeństwa wykonania robót, godzin dostaw materiałów itp. 
 

13. Kody robót budowlanych  
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45410000-4 Tynkowanie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421131-1 Instalowanie okien 
45321000-3 Izolacja cieplna 
 
Wrocław czerwiec 2018 r. 

 
 Opracował : Rafał Marciniak 
 
 





Marciniak i synowie Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45421132-8 Instalowanie okien
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI  :  Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 22
ADRES INWESTYCJI  :  Wrocław ul. Lubelska 95a
INWESTOR  :  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
ADRES INWESTORA  : 54-104 Wrocław ul. Suwalska 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :  Rafał Marciniak
DATA OPRACOWANIA  :  29.06.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys nakładczy
Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 0-19
0929-04

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne
jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2
obmiar  = 2*2.94*0.45 = 2.646 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.66 r-g/m2
r-g 14.9764 0.000 0.00

-- M --
2* dyble

6.6 szt./m2
szt. 17.4636 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.8996 0.000 0.00

4* silikon
0.07 dm3/m2

dm3 0.1852 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.83 kg/m2

kg 7.4882 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
5.09 kg/m2

kg 13.4681 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 2.6460 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1323 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1588 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR 0-19
0930-05

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 2*0.75*0.75 = 1.125 m2

m2

-- R --
1* robocizna

13.6 r-g/m2
r-g 15.3000 0.000 0.00

-- M --
2* dyble

10.18 szt./m2
szt. 11.4525 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41 dm3/m2

dm3 0.4613 0.000 0.00

4* silikon
0.09 dm3/m2

dm3 0.1013 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
3.4 kg/m2

kg 3.8250 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.12 kg/m2

kg 6.8850 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
1.36 m2/m2

m2 1.5300 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 1.1250 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.0563 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.0675 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 2 -
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Kosztorys nakładczy
Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2
obmiar  = 2*0.93*1.35 = 2.511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

10.46 r-g/m2
r-g 26.2651 0.000 0.00

-- M --
2* dyble

7.58 szt./m2
szt. 19.0334 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34 dm3/m2

dm3 0.8537 0.000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 0.1507 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.61 kg/m2

kg 6.5537 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7 kg/m2

kg 11.8017 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
1.05 m2/m2

m2 2.6366 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 2.5110 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 0.1256 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1507 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 26*1.35*1.50 = 52.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

9.14 r-g/m2
r-g 481.2210 0.000 0.00

-- M --
2* dyble

6 szt./m2
szt. 315.9000 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33 dm3/m2

dm3 17.3745 0.000 0.00

4* silikon
0.06 dm3/m2

dm3 3.1590 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35 kg/m2

kg 123.7275 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22 kg/m2

kg 222.1830 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.91 m2/m2

m2 47.9115 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 52.6500 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.05 m-g/m2
m-g 2.6325 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 3.1590 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 3 -
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Kosztorys nakładczy
Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 
17*1.81*1.88 57.848
15*1.35*1.88 38.070
1*2.03*1.50 3.045
1*1.38*2.55 3.519
1*1.81*1.88 3.403
RAZEM 105.885 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.34 r-g/m2
r-g 777.1959 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 465.8940 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 26.4713 0.000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 5.2943 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 194.8284 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31 kg/m2

kg 350.4794 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.73 m2/m2

m2 77.2961 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 105.8850 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 4.2354 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 6.3531 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
obmiar  = 1.81*17+2.03*1+1.35*15+26*1.35+
0.75*2+1.35*2+2.97*2+1.36*1+1.81*1 =
101.460 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 68.9928 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7 KNR 2-02
1021-07
analogia

Parapety wewnętrzne PCV
obmiar  = (1.81*17+2.03*1+1.35*15+26*1.35+
0.75*2+1.35*2+2.97*2+1.36*1+1.81*1)*0.25 =
25.365 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.6 r-g/m2
r-g 65.9490 0.000 0.00

-- M --
2* parapety PCV

1 m2/m2
m2 25.3650 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.06 m-g/m2

m-g 1.5219 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.04 m-g/m2

m-g 1.0146 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 4 -
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Kosztorys nakładczy
Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 KNR 4-01
0533-01
analogia

Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy
obmiar  = (1.81*17+2.03*1+1.35*15+26*1.35+
0.75*2+1.35*2+2.97*2+1.36*1)*0.30 = 29.895
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.99 r-g/m2
r-g 59.4911 0.000 0.00

-- M --
2* parapety z balchy powlekanej

1.05 m2/m2
m2 31.3898 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -
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Wymiana stolarki okiennej.KST CENY MATERIAŁÓW

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

Indeks u 
dostawcy

1. 0.00 zł/szt. 1 dyble 1345499-020 1341099
2. 0.00 zł/kg 1 gips szpachlowy 1740100-033 1740199
3. 0.00 zł/szt. 1 kotwy stalowe 1344499-020 1341099
4. 0.00 zł/kg 1 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-

nych
2350400-033 2380499

5. 0.00 zł/m2 1 okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1564999-050 1564099;
1564201

6. 0.00 zł/m2 1 parapety PCV 2770099-050 2781499
7. 0.00 zł/m2 1 parapety z balchy powlekanej 1210199-050 1212120
8. 0.00 zł/dm3 1 pianka poliuretanowa 1470999-066 1478500
9. 0.00 zł/m2 1 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 1750801-050 1750800
10

.
0.00 zł/dm3 1 silikon 1478101-066 1478100

- 6 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15474



Wymiana stolarki okiennej.KST CENY SPRZĘTU

L
p.

Cena 
jedn.

Walu-
ta

Wsp
. ce-
ny

Nazwa Indeks ETO Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
ba
t 
m
ak-
sy-
m
al-
ny

Ra-
ba
t 

za-
st
os
ow
an
y

Indeks u 
dostawcy

1. 0.00 zł/m-g 1 środek transportowy 39000-148 39000
2. 0.00 zł/m-g 1 środek transportowy 39599-148 39000
3. 0.00 zł/m-g 1 wyciąg 34000-148 34000
4. 0.00 zł/m-g 1 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
34312-148 34312

- 7 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15474
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
 
1............................................... 2.............................................. 3............................................. 
 (pieczątka wykonawcy/ów)   

I. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku 
wykonawców składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w 
skład wykonawcy zbiorowego z tym że w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………… 

 
Adres Wykonawcy/ów 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . ………………  

2. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . ………………  

 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .…………………………………………….. 

 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: Faks ………………….. E- mail…..………………………......…………………… 

 
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………….. 

 
II. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie przetargu 
nieograniczonego na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 we Wrocławiu.  
 
III. OFERTA 
 
1. CZEŚĆ 1 – WYMIANA OSŁON GRZEJNIKOWYCH I POCHWYTÓW SCHODOWYCH 
 

4) Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia za wskazaną cenę ryczałtową 
.......................... zł brutto: 

 
słownie: ......................................................................................................... zł brutto 

 
w tym kwota netto ………………………… zł  

 
podatek VAT w wysokości …………….… zł 

 
5) Na przedmiot zamówienia udzielamy ……….. miesięcy gwarancji. 
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2. CZĘŚĆ 2 – WYMIANA STOLARKI DZWIOWEJ I OKIENNEJ 
 

1) Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia za wskazaną cenę ryczałtową 
.......................... zł brutto: 

 
słownie: ......................................................................................................... zł brutto 

 
w tym kwota netto ………………………… zł  

 
podatek VAT w wysokości …………….… zł 

 
2) Na przedmiot zamówienia udzielamy ……….. miesięcy gwarancji. 

 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

proceduralną - uwzględnia ona wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 

wszelkimi dokumentami, w tym ze SIWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń.  

4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
niniejszej procedury stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich 
pismach wymienionych między Zamawiającym a Wykonawcami oraz publikowanymi na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ........................................................................................................................., 
e-mail: ………………..……...........................…   tel./fax: ..................................................... 

8. Następujące części zamówienia publicznego:  
 
1) ........................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................ 
 
zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (imię nazwisko, nazwa i 
siedziba): 
 
1) ........................................................................................................................................ 

2) ........................................................................................................................................ 
 

9. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 

..........................      ...................................................... 

miejscowość, data      pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIANIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze 
remontu na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu  

 

 

działając w imieniu Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Prawidłowość poniższych oświadczeń, potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej 

wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 

 

Oświadczam1) , że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

 
 
 

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

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczam 2) , że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 24, ust 1, pkt……… lub art. 24, ust. 5, pkt 2 i 4, ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze:   
 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………

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

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

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

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

 

 

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

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 
Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
 
 
 
………………………………………                                          ................................................................................................... 

 pieczęć Wykonawcy                                                               data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
UWAGA: 
1), 2) – należy podpisać właściwą cześć Oświadczenia  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zawarta w dniu …………………… 2018 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – w imieniu i na 
rzecz której działa Izabela Wojtycka - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12, z 
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Suwalskiej 5, na podstawie pełnomocnictwa nr ……………… 
z dnia ………. roku 
 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na Wybór wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu. 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych o charakterze 

remontu polegających na: 
 
1) Wykonaniu prac remontowych związanych z wymianą istniejących osłon 

grzejnikowych drewnianych na nowe osłony wykonane z płyt meblowych lub 
podobnych oraz wymiana pochwytów schodowych PCV na nowe pochwyty 
drewniane w budynku należącym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we 
Wrocławiu, przy ul. Lubelskiej 95 a. 

2) Wykonaniu prac remontowych związanych z wymianą istniejącej wewnętrznej stolarki 
drzwiowej drewnianej na nowe drzwi drewniane pełne oraz wymianę okien 
drewnianych skrzynkowych na okna z PCV z pełnym odwzorowaniem istniejących 
okien wraz z wymianą podokienników wewnętrznych i zewnętrznych w budynku 
należącym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu przy ul. 
Lubelskiej 95 a. 
 

(w zależności od tego na realizację której części zamówienia publicznego będzie opiewać oferta Wykonawcy 
– taki zakres prac zostanie wpisany do ostatecznej treści zawieranej umowy)  

 
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o którym mowa w preambule niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne 
umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania robót będących 
przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością. 

 
§ 2 

 
1. Termin realizacji robót:  
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CZĘŚĆ 1 – od dnia …………..2018 r do dnia 30 sierpnia 2018 r. 

CZĘŚĆ 2 - od dnia …………. 2018 r do dnia 30 sierpnia 2018 r. 
 

(w zależności od tego na realizację której części zamówienia publicznego będzie opiewać oferta Wykonawcy 
– właściwy termin wykonania  robót zostanie wpisany do ostatecznej treści zawieranej umowy)  

 
2. Za termin końcowy robót uznaje się dzień zgłoszenia ich odbioru przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 3,4,5,6,7 umowy. 
 

§ 3 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 

1) Zapewnienie kierownika budowy posiadającego niezbędne uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w wymaganej branży. 

2) Należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, maszyn i 
narzędzi zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 

3) Przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

4) Postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

5) Protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy, przy 
czym teren budowy według definicji zawartej w prawie budowlanym to przestrzeń na 
której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

6) Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z 
przepisami bhp, w tym zachowanie porządku na terenie budowy oraz na 
powierzchniach przylegających, a zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych. 

7) Zastosowanie materiałów, maszyn i narzędzi posiadających certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa,  aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
oraz atesty. 

8) Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dostarczonych przez siebie  
urządzeń. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzeń 
potrzebnych do wykonania remontu obciąża Wykonawcę. 

9) Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, przy czym Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za składniki majątku Wykonawcy znajdujące się na terenie 
budowy. 

10) Uzyskiwanie zgody Zamawiającego na zastosowanie określonych elementów i 
materiałów przy wykonywaniu robót, w szczególności co do standardu i kolorystyki. 

11) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o ewentualnych błędach zawartych  
w dokumentacji budowlanej, kosztorysowej lub o zaistnieniu okoliczności, które mogą 
stanowić przeszkodę w prawidłowym wykonaniu robót. 

12) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego - najpóźniej w terminie 3 dni roboczych -  
o wykonaniu robót zanikowych lub podlegających zakryciu w celu ich sprawdzenia 
przez Inspektora nadzoru i dokonania ich odbioru. Jeżeli Wykonawca zaniedba ten 
obowiązek, to na żądanie Zamawiającego, będzie zmuszony odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego na własny koszt. 

13) Wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich 
niezbędnych odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym; 
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14) Przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego obmiarów wykonanych robót, wymaganych atestów, zaświadczeń, 
certyfikatów lub deklaracji zgodności. 

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót przed przekazaniem go 
Zamawiającemu jak również usuwanie i wywożenie odpadów na bieżąco z terenu 
Zamawiającego,  na własny koszt. 

16) Przywracanie do poprzedniego stanu wszelkich powierzchni, bezpośrednio 
sąsiadujących z remontowanymi pomieszczeniami, na których zaistniały uszkodzenia 
i awarie wskutek prowadzanych robót. 

17) Uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad; 
18) Zabezpieczenie frontu robót przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. 

Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z powodu nie zachowania tego 
obowiązku obciąża Wykonawcę. 

19) Przestrzeganie terminów dotyczących wykonania robót. 
20) Zapewnienie wstępu na obszar robót pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo 
Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

 
2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

1) Przekazania terenu budowy w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy; 
2) Zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami;  
3) Dokonania odbioru przedmiotu umowy; 
4) Zapłaty wynagrodzenia; 
5) Wskazania punktów poboru wody i energii elektrycznej; 
6) Wskazania pomieszczenia do składowania materiałów, narzędzi i urządzeń; 
7) Wskazania toalet i pokoju socjalnego dla pracowników Wykonawcy.  
 

§ 4 
 

1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia całości powierzonych robót oraz złożenia przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów odbiorowych: 

 
1) Książki obmiarów zatwierdzonej przez inspektora nadzoru; 
2) Wymaganych certyfikatów, aprobat, atestów i deklaracji zgodności, które będą 

posiadały oznaczenia materiałów użytych do remontu, np. numer faktury VAT 
potwierdzających zakup tych materiałów. 

3) Wymaganych dokumentów, protokołów odbiorów robót zanikowych, protokołów  
i wyników badań z wynikiem pozytywnym; 

4) Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót 
oraz z przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

5) Podpisanych przez udzielającego gwarancji kart gwarancyjnych wraz z adresem, pod 
którym zostały zamontowane urządzenia. 

 
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 

zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbioru, w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
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1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 

albo od umowy odstąpić. 
 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

§ 5  
 

1. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
2. Wykonawca przy udziale osób wyznaczonych przez Zamawiającego dokona przeglądu 

zrealizowanych przez siebie robót budowlanych, oceni stan wykonanych prac i tam gdzie 
będzie to konieczne usunie wady i usterki podlegające naprawom gwarancyjnym. 

3. Po dokonaniu tych czynności po pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
dokonania odbioru ostatecznego.  

4. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego w ciągu 5 dni od daty otrzymania 
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. 

5. Z czynności odbioru ostatecznego spisany zostanie protokół, który będzie podpisany 
przez obie strony umowy  

 
§ 6 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  

................................. zł brutto (słownie: .....................................................................). 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od 
daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony umowy protokół 
bezusterkowego końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 4 ust 5 umowy. 

4. Do faktury VAT należy dołączyć pisemne oświadczenie Wykonawcy, ze prace wskazane 
w zakresie wskazanym na fakturze nie były wykonywane przy pomocy podwykonawców. 

5. W przypadku posługiwania się podwykonawcami Wykonawca przed wystawieniem 
faktury VAT, o której mowa w ust. 2 zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 
zestawienie oraz kopie wszystkich faktur VAT wystawionych przez podwykonawców za 
wykonane przez nich prace wraz z dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na tych 
fakturach, a także odpowiednie protokoły odbioru. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. 
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego, do 

obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 
8. Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania na żadnym etapie realizacji zamówienia 

publicznego. Całość wynagrodzenia zostanie zapłacona po całkowitym wykonaniu i 
odebraniu bez zastrzeżeń całokształtu prac remontowych. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji na wykonane prace i zastosowane 

materiały. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po dacie 
podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu 
zobowiązań gwarancyjnych oraz do zażądania wyznaczenia terminu na odbiór robót, 
wykonanych w ramach udzielonej gwarancji. 
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3. Potwierdzenie wykonania zobowiązań gwarancyjnych będzie miało formę protokołu 
podpisanego przez obie strony. 

4. Do udzielonej gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o 
gwarancji. 

 
§ 8 * (do uzupełnienia - w zależności od treści oferty najkorzystniejszej) 

 
1. Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 
stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązuje się udzielić mu wszystkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektów jej zmian, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo lub projektów jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności: 
 
1) Niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) Przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

 
6. Niezgłoszenie innych pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptacje projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo a także jej zmian, której przedmiotem są roboty 
budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia publicznego, w terminie 3 dni od 
dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie określonym ust. 5, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w 
terminie 3 dni, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego. 

10. Zapisy ust. od 1 do 9, stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo 
 

§ 9 
 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają formę odszkodowawczą, 
jaką będą kary umowne. Będą one naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
 
1. Wykonawca: 
 

1) Za zwłokę w terminowym wykonaniu robót określonych w umowie - w wysokości 0,3 
% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -   
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
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liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcia wad; 

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego. 

4) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmiany – 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

6) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 % wynagrodzenia umownego brutto; 

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji,  
o której mowa w § 8 ust 4 umowy - 5 % wynagrodzenia umownego brutto 
 

2. Zamawiający: 
 
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 
 

1) Za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 
2) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 

projektu jej zmiany – od dnia zawarcia niezaakceptowanej umowy o 
podwykonawstwo lub jej niezaakceptowanego aneksowania 

3) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w pierwszym dniu następującym po upływie 7 dni 
od daty zawarcia umowy lub jej aneksowania. 

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji,  
o której mowa w § 8 ust 4 umowy – w pierwszym dniu następującym po upływie 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 

5) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu dotarcia do drugiej strony 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 
§ 10 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 
 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania tereny budowy. 
2) Wykonawca przerwał realizację robót (przerwa ta trwa dłużej niż 5dni) i nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
3) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje robót zgodnie z 

warunkami umownymi, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne lub 
spowodował swoim działaniem albo zaniechaniem zagrożenie życia lub zdrowia 
użytkowników lub straty majątkowe w mieniu Zamawiającego.  

 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy: 

 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru. 
 

3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi 
zawierać uzasadnienie. 
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§ 11 
 
1. W wypadku odstąpienia którejkolwiek strony od umowy zostają one obciążone 

następującymi obowiązkami: 
 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w ciągu 7 dni od daty odstąpienia 
od umowy szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu odstąpienia; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane  
i roboty zabezpieczające i niezwłocznie najpóźniej w ciągu 7 dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

3) Zamawiający dokona odbioru przerwanych robót oraz wypłaci wynagrodzenie 
należne za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

4) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy;      
 

§ 12 
 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektora nadzoru ………….. 
2. Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy jest …………………..,  
3. Zamawiający wyznacza specjalistę ds. BHP uprawnionego do wnoszenia uwag i 

składania wniosków……….. 
4. Zmiana osób określonych w ust. 1, 2 i 3 nie wymaga zmiany umowy jednak wymaga 

pisemnego zawiadomienia. 
 

§ 13 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osoby lub osób trzecich. 
 

§ 14 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.  
 

§ 15 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i muszą być wprowadzane zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku – Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Nie ma możliwości dokonania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że chodzi o zmiany 

przewidziane w ust. 3. 

3. Strony mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji poszczególnych zadań 

robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 3 dni od daty 

wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do 

zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

 

1) W przypadku wystąpienia siły wyższej, 
2) W przypadku przedłużających się procedur administracyjnych podmiotów 

publicznych i prywatnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych dopuszczeń i 
zezwoleń 

3) Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
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w razie wystąpienia powyższych okoliczności zmiany do umowy zostaną wprowadzone 
w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony 

 

4. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie 
wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli 
Zamawiający pisemnie udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie 
wskazanym w § 15 ust. 3 umowy. 

6. Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie, jakości lub innych 
parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę 
technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów. Zamawiający 
każdorazowo indywidualnie rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem 
propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny 
ofertowej. 

7. Zamawiający może zrezygnować z wykonania części robót, o ile po dokonaniu odkrycia 
okaże się, że wykonanie prac jest zbędne. W takim przypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wykonanie robót i materiały, z których 
Zamawiający zrezygnował. 

8. Strony dopuszczają także możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego 
personelu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zmiana może być dokonana za uprzednią 
zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę lub 
podwykonawcę. 

. 

§ 16 
 
Spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy strony deklarują 
rozwiązywać w sposób polubowny, z ostrożności ustalają za organ rozstrzygający Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
 
Umowa została sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA 
SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

 
CZĘŚĆ 1 – WYMIANA OSŁON GRZEJNIKOWYCH I POCHWYTÓW SCHODOWYCH  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór 
wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, przedstawiamy wykaz wykonanych robót budowlanych 
(na przestrzeni 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegających na wykonaniu, 
remontu ogólnego w dowolnym obiekcie budowlanym. 
 

LP Przedmiot robót 
budowlanych 

Wartość robót 
budowlanych 

w zł brutto 

Termin realizacji 
robót budowlanych 
(od …..  do ……..) 

Podmiot, na rzecz 
którego zostały 

wykonane roboty 

1  
 
 
 

   

 
 

W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. roboty budowlane 
zostały, wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 
 
 

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

CZĘŚĆ 2 – WYMIANA STOLARKI DZWIOWEJ I OKIENNEJ 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wybór 
wykonawcy robót budowlanych o charakterze remontu na rzecz Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, przedstawiamy wykaz wykonanych robót budowlanych 
(na przestrzeni 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegających na wykonaniu, 
remontu ogólnego w dowolnym obiekcie budowlanym. 
 

LP Przedmiot robót 
budowlanych 

Wartość robót 
budowlanych 

w zł brutto 

Termin realizacji 
robót budowlanych 
(od …..  do ……..) 

Podmiot, na rzecz 
którego zostały 

wykonane roboty 

1  
 
 
 

   

 
 

W załączeniu przedstawiamy następujące dowody potwierdzające, że ww. roboty budowlane 
zostały, wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 
 
 

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

...................................                  ............................................... 
miejscowość, data   pieczęć i podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TRYBIE ART. 24 UST. 11 - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

 

Ja................................................................................................................................................................ 
/imię i nazwisko/ 

 
 

reprezentując:  

 
 
 

Pełna nazwa Wykonawcy:... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. .. . .. . . .. . 

 

 Adres: ulica.. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 

 

kod... .. . .. . 

 

miejscowość.... . .. . .. . .. ... .. . .. . . 

 

oświadczam: 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, nie należy do jednej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP,  
 
 
......................................       ...................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 

Wykonawca, którego reprezentuję, należy do jednej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy 
złożyli oferty - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP 
 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
. . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . .  

2. 
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kod . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . .   

 

Prawidłowość powyższego oświadczenia potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej wynikającej  z art. 247 kodeksu karnego. 
 
 
 
......................................       ................................................... 

  miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy 

 

 
UWAGA ! 

Należy podpisać właściwą część oświadczenia i złożyć je nie w ofercie, tylko w terminie 3 dni 
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej  https://zsp12wroclaw.edupage.org/ informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacje podane do publicznej wiadomości w 
trakcie procedury otwarcia ofert). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

http://www.przedszkole51.szkolnastrona.pl/

