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Gliwice, 01-09-2011 r.
Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 4 845 000 euro  

  
Nazwa nadana zamówieniu przez 
zamawiającego: Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

  

1. Zamawiający - nazwa i adres 

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny ; 44-144 Żernica; ul. L. Miki 37 
e-mail: zspzernica@pilchowice.pl 
tel. +48 32/3327169 
fax +48 32/3327169 
  

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 
  

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
główny przedmiot: 
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane 
dodatkowe przedmioty: 
Kod CPV:71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
Kod CPV:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
 3) opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu komina stalowego kotłowni 
węglowej  (projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
przedmiar robót, kosztorys inwestorski) i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz 
kompleksowe wykonanie pełnego zakresu robót na podstawie sporządzonego projektu. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie decyzje 
administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania 
obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca. 
Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą  
A/  opis ogólny istniejącego komina 
Istniejący komin jest emitorem stalowym o wysokości pierwotnej 32.3 m i średnicy zewnętrznej trzonu 813 mm. Ze względu na stan 
techniczny, trzon komina został zdemontowany do wysokości ok. 16 m. Trzon jest konstrukcją w formie stalowego trójnogu, o 
pierścieniu oporowym na poziomie 14.5 m. Zarówno trzon, jak i trójnóg posadowione są na żelbetowych cokołach fundamentowych, 
wyprowadzonych nad teren na wysokość około  0,7 m. 
Komin posiada jedno przyłącze czopuchowe na poziomie + 2.15 m nad terenem, wykonane z rury o średnicy D=508 mm, 
dochodzące pod kątem ok. 45 st. 
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B/  Wyposażenie komina 
- króciec czopuchowy o wymiarach 600x800 mm, 
- króciec rewizyjny o wymiarach: 400x600 mm, 
- przepona wewnętrzna z blachy grubości 10 mm, z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz, 
- podest pośredni poniżej pierścienia trójnogu, służący jako stanowisko obsługowe dla króćców pomiarowych, 
- króćce pomiarowe M64 - szt. 2, usytuowane w przekroju co 90 st, 
- galeria obwodowa usytuowana na trzonie komina 2.6 m poniżej wylotu, 
- drabina z koszem osłonowym, od poziomu +3.0 m do wylotu komina, 
C/  Zakres remontu 
- demontaż istniejącej część trzonu komina, 
- oczyszczenie cokołów fundamentowych i skuci luźnych fragmentów betonu, uzupełnienie wyrównanie zaprawą naprawczą 
mrozoodporną oraz zabezpieczenie środkiem przeciwwodnym / np. Abizol R+2P /, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie trójnogu zestawem epoksydowo- poliuretanowym, 
- wykonanie i zamontowanie nowego trzon z rury hutniczej D=813 mm, o wysokości 32.3 m i grubości minimalnej płaszcza: 10 mm 
na dolnym odcinku o długości ok. 8 m oraz 12 mm powyżej, 
- zabezpieczenie antykorozyjne trzonu komina po stronie zewnętrznej zestawem farb 
termoodpornych, 
- podłączenie kanału spalin do nowego trzonu komina. 
- wymiana czopucha komina 
- uwzględnienie możliwości zamontowania anten telefonii komórkowej(projekt w tym zakresie należy uzgodnić z Polkomtel S.A. w 
Katowicach, osoba do kontaktu: Marek Bykowski, tel. 605-377-419, email marek.bykowski@plus.pl  ): 

• poziom: +26.6 m 
antena K739 650 AZO st - 2.60 m,  
antena K742 047 AZ 240 st - 2.60 m,  
antena K739 650 AZ 240 st - 2.60 m, 
• poziom: +31.0 m 
antena VHLP1-220 AZ24 st - 0.30 m,  
antena VHLP1 -370 AZ 108 st - 0.30 m, 

Uwaga: prace remontowe należy tak prowadzić, aby przerwa technologiczna w pracy kotłowni i przerwa w 
dostawie ciepła nie była dłuższa niż trzy dni kalendarzowe 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższym opracowaniu: 

1. pogram funkcjonalno-użytkowy(ZAŁĄCZNIK NR 6). 
 
Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 5 
do SIWZ) 
 
Inne wymagania: 
a) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót należy uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach 
oświatowych. 
 
  

4. Oferty częściowe 

 
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
  

5. Zamówienia uzupełniające 

 
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 

6. Oferty wariantowe 

 
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, 

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

 

mailto:marek.bykowski@plus.pl
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1) termin wykonania zamówienia: do 31.10.2011 r., 
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

 
1. Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację jednej roboty 
budowlanej, polegającej na wykonaniu robót montażowych konstrukcji stalowej, o wartości brutto nie 
mniejszej niż 200 000 złotych. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty 
potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu 
 
 2. Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, 
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, to znaczy ,że Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i  wpisaną do właściwej 
Izby Inżynierów Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu 
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają 
sumowaniu. 
 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli 
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy ,że Wykonawca wykaże posiadanie ważnego na dzień 
otwarcia ofert, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 200 000 zł tj. posiadanie 
opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony j.w. 
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.
 
5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość 
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje 
informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu 
z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 
 
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. 
dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia, 
 
7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki 
wymienione powyżej.  
   

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta 
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1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu: 

• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 
do SIWZ, 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 
potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ, 

• oświadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 3, potwierdzające że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, 
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

• opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ, 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2,  

• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, 
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Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu. 
  
3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedkłada: 

a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, 

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. 
  
4) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem: 

• wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

• pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać 
pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się 
o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem, 

5) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji, 
6) kosztorys ofertowy szczegółowy, 
7) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych 
dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych 
zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego 
dotyczące sposobu reprezentacji. 
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). 
 
  

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów   

  
 
1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: 
 Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie."  
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3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej 
specyfikacji. 
 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 
1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 

• Pani Adelajda Żmudzińska-Zespół Szkolno-Przedszkolny ; 44-144 Żernica; ul. L. Miki 37 

tel. +48 32/3327169, fax +48 32/3327169 
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00, 

12. Wymagania dotyczące wadium 

 
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
  

13. Termin związania ofertą 

 
1) termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
 
1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 
do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane 
dokumenty stanowią załączniki do oferty, 
2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne 
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 
3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy, 
5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne 
koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, 
ponosi wyłącznie wykonawca, 
6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, 
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed 
terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:  
Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

Nie otwierać przed 19-09-2011 r. godz. 9:15 " 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1) oferty należy złożyć do dnia 19-09-2011 r. do godz. 9:00. Miejsce składania: siedziba zamawiającego. 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego, 
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2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19-09-2011 r. o godz. 9:15. Miejsce otwarcia: siedziba 
zamawiającego. 
 
 

16. Opis sposobu obliczania ceny 

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1, 
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej 
specyfikacji, 
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie 
i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki 
i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane 
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunków 
realizacji przedmiotu zamówienia, 
5) wykonawca załącza do oferty  kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony w oparciu o własną, 
opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny. Program funkcjonalno-użytkowy należy traktować 
jako element pomocniczy. 
6) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy 
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, 
7) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT. 
8) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający 
doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na terytorium RP. 
 
 
 

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 

 
1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 
 
  

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

  
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
kryteria: 

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 
cena  Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt  

gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium 
Wa - waga w ocenianym kryterium 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
wykonawców w zakresie powyższego kryterium, 
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., 
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. 
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5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą 
pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru. 
  
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych 
groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania 
faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza 
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza" 
 
  

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

 
1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa 
na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, 
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 
ustawy pzp, 
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed 
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy 
podmiotów działających wspólnie, 
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych 
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być 
udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru, 
5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest 
zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej 
 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
 1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
2) wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu jest zobowiązany wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % łącznej zaoferowanej ceny brutto 
zawartej w ofercie, 
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych 
w art. 148 ust. 1 ustawy pzp, 
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp , 
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia 
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia 
lub wykonał z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty 
od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, 
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres 
wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 
7) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % 
wysokości zabezpieczenia, 
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres 
rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu, 
9) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt. 5, 6 i 8 
elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca 
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
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10) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy , który poda Zamawiający przed podpisaniem umowy - potwierdzenie przelewu 
(kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy 
przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  
11) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy 
je złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
  
  

21. Istotne postanowienia umowy 

 
1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5. 
 
  

22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy 

 
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 
Warunki dokonania zmiany umowy określa załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wzór umowy. 
  

23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 

 
1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI 
ustawy pzp. 
 

24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom 

 
1) wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, 
 
  

25. Załączniki do specyfikacji 

 
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu,  
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz osób, 
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz robót budowlanych, 
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy, 
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 – program funkcjonalno-użytkowy  
 
   

 
 

.............................................................
                                                                                                                                      (podpis Dyrektora) 

 



  

  

               ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 
 
 

______________________________________________________________ 
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy) 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

(adres wykonawcy) 

______________________________________________________________ 
(tel./faks, e-mail) 

OFERTA 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

 Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

 

  

 

CENA NETTO 

 

WARTOŚĆ VAT 

 

CENA BRUTTO 
 

ŁĄCZNIE  
      

(cena brutto słownie: 

..................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym 

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: do 26.08.2011 r.  

3. Oferujemy na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję i rękojmię na okres: 36 
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

Oświadczamy, że: 

• załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, jest 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

• uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;  

 
 
 



Podwykonawcy 

• Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

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

Pozostałe oświadczenia: 

• zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

• oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 
zamówienia; 

• oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,00 % zaoferowanej ceny brutto. 

Integralną część oferty stanowią: 

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

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

3. ................................................................................................ 
  

4. ................................................................................................ 
  

5. ................................................................................................ 
  

6. ................................................................................................ 
  

7. ................................................................................................ 
  

8. ................................................................................................ 
  

9. ............................................................................................... 

  
  
_________________________ 

miejscowość, data 
____________________________

imię i nazwisko    
_____________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
 



  

  

ZAŁĄCZNIK NR 2
Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 

  
______________________________________________________________ 

nazwa (firma) wykonawcy (należy wpisać wszystkich członków konsorcjum)* 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

adres wykonawcy/wykonawców 
   

  
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 
  
  

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

 
oświadczam(y), że: 
 
1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu opisane przez zamawiającego w zakresie: 
•  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
•  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegam(y) 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.** 
  
  
   
  
  
  
  
________________________

miejscowość, data 
 _________________________

imię i nazwisko   
__________________________________

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

  
  
   
* w przypadku konsorcjum oświadczenie powinien złożyć lider (pełnomocnik)  konsorcjum  
w imieniu wszystkich członków konsorcjum 
** w przypadku oświadczenia składanego przez podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych oświadczenie dotyczy tylko punktu 2. 

 



  

ZAŁĄCZNIK NR 3
 

Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 

  

______________________________________________________________ 
nazwa (firma) wykonawcy 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

adres wykonawcy 
  

WYKAZ OSÓB 
  

dotyczy postępowania: 
Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

  
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia/zaproszeniu. 
 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Opis posiadanych 
uprawnień, kwalifikacji 

zawodowych(rodzaj i numer 
uprawnień budowlanych). 
Numer   i data ważności 

zaświadczenia o 
przynależności do izby 

samorządu zawodowego 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 
w zamówieniu 

Dostępność 
(należy wpisać 

podstawę 
do dysponowania 

osobą np. pracownik 
firmy, pracownik 
podwykonawcy) 

    
 
 
 
 
 

      

   
 
 
 
 
  

      

   
 
 
 
 
  

      

 



  

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

 
Oświadczam(y), że wyżej wymienione osoby, będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
i posiadają wymagane uprawnienia. 
    
  

 

_____________________ 
data i miejscowość 

_____________________
imię i nazwisko 

_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 



  

ZAŁĄCZNIK NR 4
 

Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 

  

______________________________________________________________ 
nazwa (firma) wykonawcy 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

adres wykonawcy  
  

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
  
dotyczy postępowania:  
 

Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 
  

Wykaz wykonanych robót budowlanych wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

  

Lp. Zamawiający  Wartość 

Przedmiot wykonanej roboty budowlanej 
[należy wpisać istotne dla spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu informacje według 

wymagań punktu 8, podpunkt 1 SIWZ] 

Data 
i miejsce 

 wykonania

          

          

          

          

          

          

  
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane  
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbioru). 

Dokumenty należy złożyć w formie  oryginału  lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 

  
  
    

__________________________ 
data i miejscowość 

__________________________
data imię i nazwisko 

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
Oznaczenie sprawy: 3400/2/2011 

wzór umowy 
UMOWA 

Zawarta w dniu ......................... w Gliwicach pomiędzy 
................................................................................................... zwany dalej  „Zamawiającym”, 
reprezentowana przez: 
1. ........................................... 
a ....................................................................................................... z siedzibą w ................................................................................... 
wpisanym do rejestru ...............................zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz którego działają:  

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

 
W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego została zawarta 
umowa następującej treści:  

Przedmiot umowy  

§ 1  

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace i roboty budowlane: 

Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 
 
2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy prac i robót budowlanych: 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu komina stalowego kotłowni węglowej  (projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) i uzyskanie wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz kompleksowe wykonanie pełnego zakresu robót na podstawie sporządzonego projektu. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne do 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą  
 
A/  opis ogólny istniejącego komina 
Istniejący komin jest emitorem stalowym o wysokości pierwotnej 32.3 m i średnicy zewnętrznej trzonu 813 mm. Ze względu na stan 
techniczny, trzon komina został zdemontowany do wysokości ok. 16 m. Trzon jest konstrukcją w formie stalowego trójnogu, o pierścieniu 
oporowym na poziomie 14.5 m. Zarówno trzon, jak i trójnóg posadowione są na żelbetowych cokołach fundamentowych, wyprowadzonych 
nad teren na wysokość około  0,7 m. 
Komin posiada jedno przyłącze czopuchowe na poziomie + 2.15 m nad terenem, wykonane z rury o średnicy D=508 mm, dochodzące 
pod kątem ok. 45 st. 
 
B/  Wyposażenie komina 
- króciec czopuchowy o wymiarach 600x800 mm, 
- króciec rewizyjny o wymiarach: 400x600 mm, 
- przepona wewnętrzna z blachy grubości 10 mm, z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz, 
- podest pośredni poniżej pierścienia trójnogu, służący jako stanowisko obsługowe dla króćców pomiarowych, 
- króćce pomiarowe M64 - szt. 2, usytuowane w przekroju co 90 st, 
- galeria obwodowa usytuowana na trzonie komina 2.6 m poniżej wylotu, 
- drabina z koszem osłonowym, od poziomu +3.0 m do wylotu komina, 
 
C/  Zakres remontu 
- demontaż istniejącej część trzonu komina, 
- oczyszczenie cokołów fundamentowych i skuci luźnych fragmentów betonu, uzupełnienie wyrównanie zaprawą naprawczą mrozoodporną 
oraz zabezpieczenie środkiem przeciwwodnym / np. Abizol R+2P /, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie trójnogu zestawem epoksydowo- poliuretanowym, 
- wykonanie i zamontowanie nowego trzon z rury hutniczej D=813 mm, o wysokości 32.3 m i grubości minimalnej płaszcza: 10 mm na 
dolnym odcinku o długości ok. 8 m oraz 12 mm powyżej, 
- zabezpieczenie antykorozyjne trzonu komina po stronie zewnętrznej zestawem farb 
termoodpornych, 
- podłączenie kanału spalin do nowego trzonu komina. 
- wymiana czopucha komina 
- uwzględnienie możliwości zamontowania anten telefonii komórkowej(projekt w tym zakresie należy uzgodnić z Polkomtel S.A. w 
Katowicach, osoba do kontaktu: Marek Bykowski, tel. 605-377-419, email marek.bykowski@plus.pl  ): 

• poziom: +26.6 m 
antena K739 650 AZO st - 2.60 m,  
antena K742 047 AZ 240 st - 2.60 m,  
antena K739 650 AZ 240 st - 2.60 m, 

mailto:marek.bykowski@plus.pl
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• poziom: +31.0 m 
antena VHLP1-220 AZ24 st - 0.30 m,  
antena VHLP1 -370 AZ 108 st - 0.30 m, 

Uwaga: prace remontowe należy tak prowadzić, aby przerwa technologiczna w pracy kotłowni i przerwa w dostawie ciepła nie była dłuższa 
niż trzy dni kalendarzowe 

 
3. Zakres prac jak w ust. 1, 2 określony jest dokumentacją przetargową: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, stanowiącymi integralną część 
niniejszej umowy - załącznik nr 1 oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 2 

 
Termin realizacji 

§ 2  

1. Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień: 7 dni od daty podpisania umowy 
2. Termin zakończenia prac: zgodnie z punktem 7 SIWZ. 

Obowiązki Stron  

§ 3  

1. Zamawiający:  
 przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia: w dniu podpisania umowy  
 nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie 

realizacji zadania,  
 zapewni Wykonawcy: źródła poboru energii elektrycznej, wody,  
 poinformuje Wykonawcę o wadach stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie 3 dni licząc od daty ich wykrycia, 
 przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie określonym w § 10 ust. 2,  
 będzie pełnił nadzór inwestorski,  

2. Wykonawca:  
 wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 

określonymi w dokumentacji przetargowej, z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu,  
 będzie przestrzegał i wykona postanowienia pozwolenia na budowę nr ................. 
 zabezpieczy, zagospodaruje teren budowy, a po zakończeniu uporządkuje go,  
 zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane  
 na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru / zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
 zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego 

jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 

 na żądanie Zamawiającego przeprowadzi badania, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z 
umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 
robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego, 

 zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie 
przepisów BHP przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 

 roboty budowlane będzie prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony środowiska, 

 zawrze porozumienie z Zamawiającym w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż  według wzoru załącznika nr 3 do 
niniejszej umowy 

 opracuje projekt organizacji robót i plan BIOZ 
 uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych,  
 będzie posiadał ważną umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] przez cały okres realizacji przedmiotu 

umowy, 
 dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron i  organów, a także pokryje 

koszty z tym związane, 
 przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, 
 przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów wraz z kserokopiami faktur za przyjęcie odpadów na składowisko, 
 zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą, 

 będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu 
właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

 poniesie koszty zużycia: wody, energii elektrycznej, koszty korzystania z pomieszczeń Zamawiającego. Odpłatność z tego 
tytułu strony mogą określić odrębnym porozumieniem 
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Inne postanowienia  

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy  robót:        
........................................................................................................................................................................................................... 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca:      
         ........................................................................................................................................................................................................... 
3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć projekty umów oraz udzielić 

Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.  
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych 

podwykonawców. Przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców 
należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w 
umowach z nimi.  

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

§ 5  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy wynosi :  
         .................................. zł brutto  
         słownie złotych: ......................................................................................................................zł ) 
 
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie 
3. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:  

 rozliczenie częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu rozliczeniowego robót, na podstawie protokółu 
wykonania robót, do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego*,  

 rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
4. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze    w terminach :  

 faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego *,  
 faktury końcowe w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.  

 
5. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. 

 oryginału i kopii faktury VAT wystawionych przez Wykonawcę z podaniem na fakturze VAT Zamawiającego  
 oryginału i kopii protokółu odbioru częściowego robót  
 oryginału i kopii protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z dokumentacją powykonawczą. 

 
6. Faktury należy wystawiać na: 

- ..............................................................................................................................., NIP: ........................................ 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy  z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 

umowy.  
 
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, 

notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 
 

Odstąpienie od umowy  

§ 6  

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
A/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w    
§ 9 ust.2 pkt B, 
B/ likwidacji firmy Wykonawcy; 
C/ wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 
D/ gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 
E/ gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w szczególności jeżeli: 
A/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 
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§7 
 

1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
A/ w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji 

robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy; 
B/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi 

odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 
C/ Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do 

realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada 
Zamawiający; 

D/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli  
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

E/ Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione; 

F/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do: 
 dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 
 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. C, 
 rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy; obiektów zaplecza, urządzeń 
związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 
 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy. 

 
Gwarancje  

§8 
1. Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, a także na urządzenia zawarte w przedmiocie niniejszej umowy 

Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres:  ............... miesięcy  gwarancji, licząc od dnia końcowego odbioru 
robót (gwarancja wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków 
wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i 
wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o gwarancji jakości 
tych urządzeń i robót. 

2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy warunki 
udzielonej przez siebie gwarancji w formie zgodnej ze wzorem określonym w toku postępowania przetargowego po 
przeprowadzeniu którego zawarto niniejszą umowę (załącznik nr 4 do niniejszej umowy). 

 
3. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne                

(ograniczające wartość lub użyteczność ) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, przez  okres 3 lat licząc 
od daty końcowego protokołu odbioru. 

 
 

Kary i odszkodowania  

§9 

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
A/ za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto  określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego, 
B/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia 
wad, 

C/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy -w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5. 

 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

A/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w 
którym odbiór winien być zakończony, 

B/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego-w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5. 

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w 
przypadku gdy kary określone w ust. l i 2 nie pokrywającego szkód. 

4. Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy. 
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Sposoby rozliczeń, odbioru 

§ 10 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie.  
2. Zamawiający wyznaczy termin, rozpocznie i zakończy odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  
3. Strony postanawiają ,że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

A/jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie 
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi. 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót. 
7. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na 

protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich 

wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego ). W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Postanowienia szczegółowe  

§11  

1. Do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się : .............................................. 

2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 
A/koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ................................... 
B/ inspektora nadzoru: .................................... 

§12 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach: 

- działania siły wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 
- wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, bądź atmosferycznych i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania 

robót 
- terminy realizacji - mogą ulec zmianie tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego 
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 
- braków lub wad w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany terminu 

wykonania robót 
- rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i 

wartości wynagrodzenia 
- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany 
terminu wykonania robót 

- zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, 
- nieterminowego przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikającej z tego zmiany terminu 

wykonania robót 
- zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegające na zmianie 

sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie 
technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie 
innych rozwiązań od Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz projektanta. 

- zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę  
- wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego – dot. zakresu 

robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przestawił zakresu robót, które 
powierzy podwykonawcom. 

- obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, 
ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania 

- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie 
- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych 

 
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustępu 2 niniejszego paragrafu przyjęcie przez Zamawiającego dokumentów 

księgowych (np. faktur, rachunków, not odsetkowych) związanych z realizacją niniejszej umowy zawierających dane odnośnie 
terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy 
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§13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5 w jednej lub w kilku następujących formach: 

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy *, 
oraz: 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z rękojmi *, 
- gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi * , 
- gwarancjach ubezpieczeniowym udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem rękojmi*   
zawierających klauzule o bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania 
żadnych dodatkowych wymogów. 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości *, 
2. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

końcowym odbiorze wykonania robót.  
3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi i zostanie zwrócona nie później niż w 30 dniu po upływie rękojmi.  
§14 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§15 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 

Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

§16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 17  

Integralną część umowy stanowią załączniki nr:  
1 dokumentacja przetargowa: specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót, przedmiar robót 
2 oferta Wykonawcy.  
3 porozumienie stron w zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż 
Zamawiający:           Wykonawca:   
 
 
* - niepotrzebne skreślić  
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załącznik nr 3 do umowy 
POROZUMIENIE       

z dnia...............................  

do umowy nr .................... .......... z dnia ...................................... 

o współpracy pracodawców 

w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o 
ustanowienia koordynatora ds. bhp 

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy 
następującymi pracodawcami: 
 
....................................................................., zwana dalej ‘’ Zamawiającym’’, 
reprezentowana przez: 
1. .......................................................................... 
a  
............................................................................................................................................................................ 
 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .................................................. pod nr KRS....................................., 
NIP ..........................................., Regon ............................................., wysokość kapitału 
zakładowego..................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
1. ............................................................................. 
 

§1 
Strony niniejszego porozumienia, jako Pracodawcy, stwierdzają zgodnie, że ich Pracownicy wykonują 
jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. w budynku i na terenie, zwanym dalej miejscem pracy. 
Pod określeniem Pracownicy rozumie się zarówno pracowników zamawiającego i wykonawcy jak i 
osoby trzecie przebywające w budynku i na terenie  

 
§2 

1. Pracodawcy   zobowiązują   się   współpracować   ze    sobą   w   celu   zapewnienia    pracującym 
w budynku i na terenie  Pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. 

 
2. Pracodawcy ustalają koordynatora do spraw BHP oraz zlecają koordynatorowi realizację w ich 

imieniu zadań, o których mowa w §4. Koordynatora d spraw BHP ustanawia ............................. 
 
3. Koordynatorem do spraw BHP w budynku i na terenie  
 
       jest: .................................................................................................................. ..........,       
       a w razie jego nieobecności pracownik go zastępujący 
4. W razie zaistnienia wypadku przy pracy Pracownika ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku 

dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. 
Ustalenie       przyczyn       i      okoliczności      wypadku,       mającego      miejsce      w  budynku i 
na terenie odbywać się będzie w obecności koordynatora. 

 
 

§3 
1.    Każdy  z pracodawców  odpowiada   odrębnie  za   stosowanie   przepisów  bhp   przez  

podległych Pracowników, a w tym w szczególności za: 
- zapoznanie Pracowników z przepisami BHP i ppoż, w tym z regulacjami wewnętrznymi 

obowiązującymi na terenie budynku  i na terenie; wykonawca zobowiązuje się o 
przeszkolenia Pracowników z zakresu instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej na terenie 
budynku i na terenie oraz wskaże Pracownikom osobę wyznaczoną do   udzielania   
pierwszej   pomocy   i   do   wykonywania   czynności   w   zakresie   ochrony 
przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, 

- informowania Pracowników za pisemnym potwierdzeniem o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 
i zdrowia podczas pracy na terenie  budynku i na terenie, 

- przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego, 
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- wyposażenie Pracowników w ubiór ochronny oraz sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, 
posiadający wymagane atesty, 

- niezwłoczne odsunięcie od pracy Pracownika zatrudnionego przy pracach, do których nie 
posiada odpowiednich uprawnień. 

 
1. Podstawą dopuszczenia Pracowników Wykonawcy do prac na terenie budynku i na terenie jest: 

- spełnienie wymagań pkt. 1 . 
- posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich oraz w przypadku 

wykonywania prac na wysokościach odpowiednich badań, 
- uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp, 
- posiadanie przez Pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego, 
- wyposażenie Pracowników w sprawny sprzęt, posiadający wymagane atesty (np. drabiny, 

rusztowania), 
 

3. Wykonawca oświadcza, że Pracownicy wykonujący pracę na terenie budynku i na terenie spełniają 
wymagania wymienione w pkt, 1 oraz 2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać do wglądu na 
pisemny wniosek koordynatora dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań. 

 
§4   

Do zadań i obowiązków koordynatora należy: 
- przegląd  stanu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na  stanowiskach pracy Pracowników 

Wykonawcy zlokalizowanych w budynku i na terenie, 
- informowanie pracodawców o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach 

w zakresie bhp, 
- niezwłoczne wstrzymanie pracy maszyny lub urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia Pracownika lub innej osoby, 
- niezwłoczne odsunięcie od pracy Pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem 

wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób, 
- bieżące przekazywanie Wykonawcy regulacji wewnętrznych z zakresu bhp. oraz informacji o 

zmianach i uchyleniach aktów wewnętrznych z tego zakresu, 
- informowanie wykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na 

terenie budynku i na terenie  
 

§5   
 
Wszystkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, 

§6  
 
Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

§7 
 

Porozumienie wchodzi  w życie z  dniem  podpisania  i  obowiązuje w okresie  obowiązywania   
 
umowy nr ................................................ z dnia ................................................... 
 
 
 
 
Zamawiający:           Wykonawca: 
  



Wzór 
Załącznik nr 4 do umowy …………… 

 
 

Warunki Gwarancji 
 
 
 

Wykonawca:   

Firma…………………………………………………………………………………………….  

ADRES 

........................................................................................................................................,  

Telefon....................................., mail ..................FAX………………………………………….  

udziela na okres ..................................... gwarancji,  

(którego początek liczony od dnia ............................................... końcowego odbioru),  

 na wykonane roboty budowlane pn.  

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

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

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

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

w/na obiekcie ………………………......................................................................., położonym  

w ............................................................................. 

adres:........................................................................................................................................,  

zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym – 

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

nr ……………............................, z dnia …………………………., 

zwana dalej Umową.   

  

  
1.    Gwarancja obejmuje  swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe  
oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest  
jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.   
  
1a.  W przypadku, gdy z budynku lub obiektu w którym były przeprowadzone roboty  
budowlane objęte zakresem niniejszej gwarancji (określone w pkt. 1) będzie  
korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż Zamawiający, Zamawiający  
upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad.  
  
  2.  Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane  
urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego  i pozwalają  
na prawidłowe użytkowanie obiektu.  
  
 
3.    W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją  
Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie  
3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne,  
faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku  
niniejszego pisma. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną  
wadę w terminie wynikającym z pkt. 4 i pkt 5.   



 
4. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją  
lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia,  wada zostanie usunięta  
niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.   
  
5.    Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i nie wykluczające  
eksploatacji obiektu,  Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty  
zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.  
5a. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić  
innych niż w punkcie 4 i 5 terminu usunięcia wad.  
  
6.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim  
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni,  będzie miał prawo  
usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,  
ze środków  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  lub poprzez wystawienie faktury 
obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie  z zawartą umową między Zamawiającym, a 
Wykonawcą. W przypadku gdy koszt naprawy przekroczy wartość środków wynikających z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zwróci zamawiającemu różnicę 
kosztów na podstawie faktury obciążającej Wykonawcę.  
  
7.    Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub  
też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo.  
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego  
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony  z gwarancji nie mógł z niej  
korzystać.  
  
8.   W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia  
wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego.   
   
9.   Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie  
przez  Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie   
o usterce).  
 
10.  Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano  
urządzenia, instalacje, systemy  itp., co  do których  producent/dostawca żąda odpłatnego, 
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich 
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego.   
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty  
w okresie gwarancji.  
  
11.  Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową  
urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy  producent/dostawca udziela  
gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca  
przekaże Zamawiającemu  dokumenty  dotyczące  tych gwarancji w ostatnim dniu  
udzielonej przez siebie gwarancji.  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
                podpis wykonawcy  
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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ  

Oznaczenie sprawy: 3400/2/11 

 
 

Program funkcjonalno-użytkowy 
 
 

1 .  S t r o n a  t y t u ł o w a  
 

I. Nazwa zamówienia:  

Remont komina  - zaprojektowanie i wykonanie 

 
II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:  

44-144 Żernica ul. L. Miki 37 

 

III. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod CPV:71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
Kod CPV:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
IV. Nazwa zamawiającego i adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

44-144 Żernica ul. L. Miki 37 

V. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

1. strona tytułowa 
2. część opisowa 
3. część informacyjna 
4. załączniki 
 

Gliwice, sierpień 2011 r.
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2 .  C z ę ś ć    o p i s o w a  
 
1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia i zakres prac 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu komina stalowego 

kotłowni węglowej  (projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) i uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień i decyzji oraz kompleksowe wykonanie pełnego zakresu robót na podstawie 

sporządzonego projektu. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie 

decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz przekazania obiektu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

Po zakończeniu robót wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację powykonawczą  

 

1.1. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

A/  opis ogólny istniejącego komina 

Istniejący komin jest emitorem stalowym o wysokości pierwotnej 32.3 m i średnicy zewnętrznej 

trzonu 813 mm. Ze względu na stan techniczny, trzon komina został zdemontowany do 

wysokości ok. 16 m. Trzon jest konstrukcją w formie stalowego trójnogu, o pierścieniu oporowym 

na poziomie 14.5 m. Zarówno trzon, jak i trójnóg posadowione są na żelbetowych cokołach 

fundamentowych, wyprowadzonych nad teren na wysokość około  0,7 m. 

Komin posiada jedno przyłącze czopuchowe na poziomie + 2.15 m nad terenem, wykonane z 

rury o średnicy D=508 mm, dochodzące pod kątem ok. 45 st. 

 

B/  Wyposażenie komina 

- króciec czopuchowy o wymiarach 600x800 mm, 

- króciec rewizyjny o wymiarach: 400x600 mm, 

- przepona wewnętrzna z blachy grubości 10 mm, z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz, 

- podest pośredni poniżej pierścienia trójnogu, służący jako stanowisko obsługowe dla króćców 
pomiarowych, 

- króćce pomiarowe M64 - szt. 2, usytuowane w przekroju co 90 st, 

- galeria obwodowa usytuowana na trzonie komina 2.6 m poniżej wylotu, 

- drabina z koszem osłonowym, od poziomu +3.0 m do wylotu komina, 
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C/  Zakres remontu 

- demontaż istniejącej część trzonu komina, 

- oczyszczenie cokołów fundamentowych i skuci luźnych fragmentów betonu, uzupełnienie 
wyrównanie zaprawą naprawczą mrozoodporną oraz zabezpieczenie środkiem przeciwwodnym / 
np. Abizol R+2P /, 

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie trójnogu zestawem epoksydowo- 
poliuretanowym, 

- wykonanie i zamontowanie nowego trzon z rury hutniczej D=813 mm, o wysokości 32.3 m i 
grubości minimalnej płaszcza: 10 mm na dolnym odcinku o długości ok. 8 m oraz 12 mm powyżej, 

- zabezpieczenie antykorozyjne trzonu komina po stronie zewnętrznej zestawem farb 
termoodpornych, 

- podłączenie kanału spalin do nowego trzonu komina. 

- wymiana czopucha komina 

- uwzględnienie możliwości zamontowania anten telefonii komórkowej(projekt w tym zakresie 

należy uzgodnić z Polkomtel S.A. w Katowicach, osoba do kontaktu: Marek Bykowski, tel. 605-

377-419, email marek.bykowski@plus.pl  ): 

• poziom: +26.6 m 

antena K739 650 AZO st - 2.60 m,  

antena K742 047 AZ 240 st - 2.60 m,  

antena K739 650 AZ 240 st - 2.60 m, 

• poziom: +31.0 m 

antena VHLP1-220 AZ24 st - 0.30 m,  

antena VHLP1 -370 AZ 108 st - 0.30 m, 

 Uwaga: prace remontowe należy tak prowadzić, aby przerwa technologiczna w 

pracy kotłowni i przerwa w dostawie ciepła nie była dłuższa niż trzy dni kalendarzowe 

 
1.1.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia 

do użytkowania przedmiotu umowy. 

1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna 
spełniać dokumentacja projektowa oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 
- postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

mailto:marek.bykowski@plus.pl
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 
1118 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 
156 z 2007r., poz. 223, 1655 z późniejszymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 listopada 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 201 z 2008 r., poz. 1238) 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.   w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072); 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  22 kwietnia  2005  r.   
zmieniające rozporządzenie  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych 
oraz programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 2075); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw  sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. Nr 201 z 2008 r., poz. 1239). 

- oraz inne obowiązujące przepisy. 
 
1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 
projektowych, które zostaną zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym 
 
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać wszelkie prace projektowe i opracowania 
niezbędne do rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz niezbędne do 
prawidłowej oceny rozwiązań projektowych przez Zamawiającego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: 
- projekt budowlano-wykonawczy, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
- przedmiar robót 
- kosztorys inwestorski 

 
W przypadku konieczności uzyskania decyzji administracyjnej - Pozwolenie na budowę, 
Wykonawca w ramach umowy winien uzyskać decyzję niezbędną do rozpoczęcia robót. 
 
Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji, tj.: 
- projektu budowlano-wykonawczego 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót(STWiOR) 
- przedmiaru robót 
- kosztorysu inwestorskiego 

uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie przedstawionych rozwiązań. 
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Akceptacja Zamawiającego upoważni Wykonawcę do przygotowania wniosku na uzyskanie  
pozwolenia na budowę  
 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej : 
- projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz. 
- pozostałe opracowania - 3 egz. 
Oprócz wersji papierowej Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu wersję 
elektroniczną ww. opracowań projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych i STWiOR w 
formacie PDF oraz w formacie programu, w którym zostały opracowane 
 
1.2.3. Inne uwarunkowania 
a) Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 
- istniejącego układu zasilania w energię elektryczną 
- istniejącego układu zasilania w energię cieplną 

b) Uwarunkowania pozostałe: 
- Wykonawca uporządkuje teren budowy po wykonaniu robót a odpady oraz gruz 

wywiezie na składowisko odpadów i wniesie stosowne, wymagane opłaty (opłaty 
stanowią koszt Wykonawcy), 

- Wykonawca winien dokonać przeszkolenia pracowników wskazanych przez 
Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich urządzeń zamontowanych w ramach 
zamówienia. 

- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej  w miejscach, gdzie będą 
prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem  
istniejącymi i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza  
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. 

 
 
c)  Dokumentacja projektowa oraz pozostałe  opracowania winny zostać wykonana zgodnie z 
przepisami wymienionymi w punkcie 1.2.1 
 
 
1.2.4. Uwarunkowania terminowe: 
- termin zakończenia całości robót określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  
 

1.3 ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
 
1.3.1. Informacje ogólne 
W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
- wykonać dokumentację projektową  niezbędną do zrealizowania zamówienia w zakresie 

wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje 
administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót, 

- wykonać dostawę i montaż urządzeń, 
- wykonać roboty budowlane, 
- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia 

obiektu do użytkowania(jeśli są wymagane), 
- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, 

obsługujących wszystkie zamontowane urządzenia. 
 
 



 6

 
1.3.2. Informacje o terenie 
Właściciel : Gmina Pilchowice Gliwice. 
Zarząd trwały: Zespół Szkolno-Przedszkolny ; 44-144 Żernica ul. L. Miki 37 
 
1.3.3. Opis ogólny zadania inwestycyjnego(zamówienia) 
 
           a) Opis ogólny 

Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania urządzeń.  
 
           b) W ramach zamówienia należy wykonać: 
 
Remont komina stalowego kotłowni węglowej w systemie: „zaprojektuj i wybuduj” 
Zakres prac winien umożliwić użytkowanie kotłowni przed sezonem grzewczym. 
 
 
1.4 szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wskazania na urządzenia techniczne i materiały 
z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy 
Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.  
Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, 
ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, 
folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie 
ewentualne uzgodnienia.  

 
1.5. Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów wg programu – wymagają uzgodnień z 
zamawiającym  
 
2.  Opis  wymagań  zamawiającego w stosunku  do  przedmiotu zamówienia 

2.1.  Ogólny opis wymagań 

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 

przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robót budowlanych 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej 

inwentaryzacji w zakresie budowlano-instalacyjnym. 

Ponadto Wykonawca winien w odpowiedni sposób uwzględnić realizację robót w czynnych 

obiektach oświatowych. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskania  w imieniu 

Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i warunków wykonawstwa robót 

oraz do przygotowania wniosku o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - jeśli są wymagane.  

Wykonawstwo robót winno być prowadzone przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i 
uprawnieniami.  
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2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy przygotować plac budowy. 

Na zagospodarowanie składają się następujące elementy: 

- wydzielenie miejsca robót zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i 
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez odpowiednie wygrodzenie; 

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu; 
- zaplecze socjalno-biurowe dla potrzeb budowy  
- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie 

usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, 
wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z 
przepisami; 

 
2.2.2. Roboty remontowe 

Roboty remontowe należy wykonać na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym 
dokumentacji projektowej. Rozwiązania techniczno-materiałowe winny uwzględniać jak 
najdłuższą  i bezawaryjną  pracę komina oraz możliwe jak najmniej zabiegów 
konserwacyjnych. Dokumentacja projektowa winna określać zasady użytkowania i wytyczne 
konserwacji oraz kontroli staniu technicznego komina. 

 
2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Założenia do wykonawstwa robót: 
a) Wykonawca musi zapewnić pełny zakres robót zgodnie z programem funkcjonalno-
użytkowym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją przetargową i sztuką budowlaną. 
b) Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie (ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 106, poz.1126 z 2000r. z 
późniejszymi zmianami). 
c) Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
d) Zakres prac obejmuje również wywóz gruzu, sprzątanie oraz zabezpieczenie terenu robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace te wykonawca wykona we własnym zakresie. 
e) Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 
f) Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich. 
g) Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawą prawo 
zamówień publicznych. 
h) Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpiecza dostawę niezbędnych 
materiałów i środków transportowych potrzebnych do prawidłowej realizacji zamówienia. 
i) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. 
j) zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję terenu robót oraz uzyskał wszelkie 
niezbędne informacje potrzebne do opracowania oferty 
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2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru dokumentacji 

projektowej i wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem robót remontowych 

komina. 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 

Kod CPV:71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
Kod CPV:71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 

Zakres prac: 
1. prace projektowe 
2. remont komina 

1.3.Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące obejmują: 

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej, badań i pomiarów powykonawczych 

b) wykonanie prób odbiorowych 

c) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń  

Roboty tymczasowe obejmują 

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 

1.4.Określenia podstawowe 

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, 

dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych 

wykonywania i odbioru robót, literaturze technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 

- ST - Specyfikacja Techniczna 

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie 

określeniami Wspólnego Słownika Zamówień (rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie 

się: program funkcjonalno-użytkowy, specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot 

zamówienia. 
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1.5.Informacje o terenie budowy 

Pomieszczenia będące przedmiotem remontu zlokalizowane są w budynku  w Żernicy , przy 

Leopolda Miki 37 

1.6.Wymagania ogólne 

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

przetargową, ST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

przetargową, ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

d) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

f) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 

jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 

uprawnioną jednostkę. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

j) Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 



 11

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 

stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, 

czasie postępu robót. 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 

materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

2.5.Szczegółowe dane o materiałach 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową. 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów – zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 



 12

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

A. Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją przetargową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji przetargowej, w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie 

Zamawiającego. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 

miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania 

w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, jeśli są niezbędne do 

prowadzenia robót. 

5.3.Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- dokumentacja powykonawcza 

a) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

B. Szczegółowe warunki wykonywania robót  

1. wykonanie dokumentacji projektowej 
Podstawowe założenia opracowania projektowego obejmują:  

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego  

W związku z powyższym zakres opracowania projektowego obejmuje: 

a) uzyskanie wszelkich map i podkładów mapowych, danych 
wejściowych do projektowania, jeśli są wymagane  

b) wykonanie inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej dla potrzeb 
opracowania projektu 

c) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (część opisowa, 
obliczeniowa i rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) 

d) dokonanie szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym 
e) inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przepisami 
f) uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych na rozpoczęcie 

robót oraz decyzji na przekazanie do użytkowania(jeśli jest wymagane) 
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Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej i  w wersji elektronicznej(wersja 

edytowalna oraz w PDF). Wartość oferty wykonawcy winna obejmować wszelkie koszty 

związane z przedmiotem zamówienia.  

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami oraz programem funkcjonalno-użytkowym. 

2. wykonanie robót 
Prace należy wykonywać zgodnie z odpowiadającymi im przepisami, w tym prawem 

budowlanym, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  zgodnie z przepisami przeciw 

pożarowymi, uwzględniając fakt prowadzenia robót w czynnym obiekcie oświatowym.  

Należy wykonać wszelkie próby i rozruch urządzeń oraz pomiary. 

2.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi 

2.1Wymagania szczegółowe 

Prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji przetargowej, ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.2.Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca . 

6.3.Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.4.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań w 

możliwie najkrótszym czasie. 

6.5.Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, ST, a koszty 

powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 

dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
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1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego 

zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego 

wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót 

Przedmiar robót winien być wykonany według zasad podanych w odpowiednich 

katalogach nakładów rzeczowych 

7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

przetargową, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 

gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu 

umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 

7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem powiadamiającym 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST, i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 

stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony 

w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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8.4.Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę pismem powiadamiającym Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

8.5.Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą  

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) – jeśli były wymagane, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6.Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 

ujawnionych w tym okresie. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 

TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
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9.2.Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 

zestawieniu kosztów. 

Cena pozycji w zestawieniu kosztów winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST , w dokumentacji 

przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to 

szczegółowo wymienione w specyfikacji i zestawieniu kosztów  robót czy też nie. 

Ceny prac i robót winna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 

Ceny winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania prac i robót 

określonych w zestawieniu kosztów, zgodnie z opisem pozycji, ST, dokumentacją 

przetargową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi. 

Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w zestawieniu kosztów jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją wyceny. Jeśli jakieś czynności, prace, lub roboty zostały pominięte to uważa się, że 

Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach w zestawieniu kosztów. 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. 
Prawo budowlane. 
Dz.U.03.120.1126 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
Dz.U.03.121.1138 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Dz.U.02.75.690 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 
Wyroby budowlane. 
M.P.96.19.23 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
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4 .  Z a ł ą c z n i k i  
 
Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami związanymi z przedmiotem 
zamówienia: 

1. Projekt techniczny komina stalowego H=32,5 m przy kotłowni lokalnej szkoły w 
Żernicy – opracowanie maj 1987 r. 

2. Projekt: Kotłownia węglowa wbudowana na potrzeby CO , CWU oraz wentylacji 
mechanicznej – opracowanie marzec 2000 r. 

3. Projekt budowlany konstrukcji masztów dla anten telefonii komórkowej- opracowanie 
październik 2002 r. 

4. Ekspertyza techniczna odnośnie dalszego użytkowania komina stalowego wysokości 
32 m kotłowni Szkoły Podstawowej w Żernicy – opracowanie luty 2011 r. 

5. Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Gliwickiego nr 
42/Pilch./2011 z  dnia 03.03.2011r. – nakaz rozbiórki górnej części komina 

6. wytyczne Polkomtel do instalacji anten na kominie- wiadomość z poczty 
elektronicznej z dnia 22.07.2011r. 

Wymienione powyżej opracowania są do wglądu w siedzibie zamawiającego po uprzednim 
umówieniu terminu    
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