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I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie  

NIP: 582-000-46-43 

Miejscowość: Braniewo 

Adres: ul. Wiejska 2 
Strona internetowa:  www.zsb.iq.pl 
Godziny urzędowania: 730 -1530 Tel./fax. 55-243-23-50 / 55-243-23-50 w 33  
e-mail: zsbrobert@zsb.iq.pl 

 
 
 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą i przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2.2. W sprawie nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.3. Na stronie internetowej www.zsb.iq.pl oraz siedzibie Zamawiającego. 
 

 
 

III. INFORMACJE OGÓLNE DLA WYKONAWCÓW 

3.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, wraz z załącznikami stanowi 
dokument, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania 
przetargowego. 

3.2. Wykonawca winien zapoznać się z SIWZ. 
3.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp 
3.4. Każdy Wykonawca ubiegający się o zamówienie przedłoży tylko jedną ofertę tj. jedno oświadczenie woli 

zawarcia z zamawiającym umowy, której istotne postanowienia zostały określone na podstawie SIWZ. 
Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.  

3.5. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek zawrzeć w niej cały zakres prac związanych z realizacją 
zamówienia. 

3.6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3.8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
3.9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3.11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
3.12. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
3.13. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 
 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont łącznika i WC w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie". 

Inwestycja realizowana będzie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót, ustaleń 
SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

4.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
 
 
 

4.2.1. „Remont łącznika i WC  w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie". 
 

 



 
4.2.2.Charakterystyka Robót: Roboty budowlane obejmują wymianę posadzki w łączniku Internatu 

ZSB o powierzchni 29,36m2 oraz 2 sztuk drzwi (do pomieszczenia gospodarczego i pielęgniarki). 

Opis robót: 

 
 
4.2.3.Charakterystyka Robót: Roboty polegają na wykonaniu remontu pomieszczenia WC w łączniku 

Internatu ZSB w Braniewie. 

Opis robót: 

1. Zerwanie posadzki lastrykowej. 

2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 3cm. 

3. Ułożenie posadzki z płytek gres antypoślizgowych wraz z przygotowaniem podłoża. 

4. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - 2szt. 

5. Powiększenie (poszerzenie) otworów drzwiowych o 10cm. 

6. Osadzenie ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych 0,9x2,0m - 2 szt. 

7. Ułożenie okładzin z glazury wraz z przygotowaniem podłoża na pełną wysokość pomieszczenia. 

8. Dwukrotne malowanie powierzchni sufitu z poszpachlowaniem nierówności. 

9. Wymiana umywalki wraz z baterią. 

10. Wymiana miski ustępowej na wc typu kompakt. 
 
 

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 4.2 stanowią 
załączniki: 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wykonania robót- (dot. zadania  posadzka łącznik) 
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót –(dot. zadania  posadzka łącznik) 
Załącznik nr 9 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia wykonania robót- (dot. zadania  Remont 
pomieszczenia WC w łączniku Internatu) 
Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar robót –(dot. zadania Remont pomieszczenia WC w łączniku 
Internatu ) 

 
W przypadku, gdy w dokumentacji ( Opis przedmiotu zamówienia , przedmiar robót) opisano materiały lub 
urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych 
materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych 
równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż 



 
materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty: 
 

- w opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 7, 8, 9, 10 do SIWZ,), 
- w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 

4.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
   

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45442100-8 Roboty malarskie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

4.5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
  4.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi opisami dla przedmiotu zamówienia według opisu przedmiotu zamówienia 
wykonania robót budowlanych, przedmiarów robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z przepisami, 
normami i sztuką budowlaną. 

4.5.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
4.5.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 
4.5.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonania przedmiotu zamówienia. 
4.5.5. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne na terenie przeznaczonym pod 

realizację zadania. Koszty urządzenia zaplecza wraz z dostawą wody, energii elektrycznej 
obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.5.6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac oraz uwzględni w 
wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.5.7. Wykonawca zobowiązany jest: 
- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na  terenie przeznaczonym pod realizację zadania 
- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 
- zachować ład i porządek w obrębie wykonywanych prac, 
- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich, 
- spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) 



 
- spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, 
poz.401) 

4.5.8. Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2010 nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). 

4.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z treścią dokumentacji przetargowej oraz 
uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót. 

4.7. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
4.8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz 

wszelkich dokumentów z tym związanych. 
4.9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu 
określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności 
i nieprzewidziane okoliczności , jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

4.10. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
 

- dozór i ochronę mienia 
- utrudnienia związane z realizacją zadania, 
- wywóz i utylizację odpadów (w tym: gruz, materiały z rozbiórek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do 
wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek  

4.11. Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór na podstawie odrębnie zawartej umowy. 
4.12. Zamawiający zwraca szczególną uwagę Wykonawcy na: 

- konieczność utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, 
- uzgadnianie zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z prawnymi użytkownikami terenu. 

4.13. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 
- ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), 
- ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92, 
poz. 881), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowanie CE (Dz. U. 04.195.2011 z dnia 7.09.2004 r.) 

 
 

V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Termin rozpoczęcia robót: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i przekazania placu budowy; 
5.2. Za termin zakończenia przyjmuje się dzień 26.08.2013 r. , jako termin sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego. 
 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 

WARUNKÓW 
 



 
6.1.   O udzielenie przedmiotowego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące 

w szczególności:  
a) Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem, zakresem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w tym: zadanie 
polegające na remoncie o wartości robót min. 15 000,00 zł brutto. W przypadku gdy 
Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nim stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji doświadczenia na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (z załączonego zobowiązania musi wynikać 
zakres w jakim oddaje do dyspozycji doświadczenie oraz, że podmiot ten będzie brał udział w 
wykonywaniu zamówienia wraz ze wskazaniem części, którą będzie wykonywał). Kopie 
dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów inny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez te podmioty Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie 
wypełnionego przez Wykonawcę 

wzoru załącznika nr 5 do SIWZ oraz przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. 7 
SIWZ. W przypadku oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za 
spełniony, jeżeli Wykonawcy składający wspólną ofertę będą spełniać łącznie. 

b) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

- Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował 
w okresie wykonywania zamówienia 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. W celu spełnienia warunku należy wypełnić wykaz osób - załącznik 
nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z informacją o podstawie 
dysponowania tymi osobami. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na potencjale 
kadrowym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem 
kadrowym niezbędnym do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji potencjału kadrowego na okres 
korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty załączone do oferty dotyczące 
tych podmiotów winny być podpisane przez te podmioty. 

c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
- Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej 
braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia na wartość/ci 
najmniej 50 000,00zł 

 
 



 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

7.1.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca 
składa wraz z ofertą: 

 

a)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ 

 

b) Wykaz robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych z których każda   obejmowała 
branże budowlaną o wartości równej lub większej 15 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz 
załącza dowody - poświadczenia dotyczące tych robót, lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, 
określających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. 
 

c)  Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o 
którym mowa w pkt 6.1.2. ppkt b) SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby wskazane jako 
kierownicy robót posiadają wymagane uprawnienia. Wzór wykazu zawierającego stosowne 
oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

d) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną suma gwarancyjną na jedno i wszystkie 
zdarzenia na wartość co najmniej 50 000,00zł 

7.2. 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 wykonywaniu zamówienia. 

7.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 7.2. powyżej, Zamawiający, w celu 
oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia dokumentów dotyczących: 

 



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

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

 
7.4. .Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega 

na zasobach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy , 
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 7.1. ppkt d) dotyczącej tych 
podmiotów. 

7.5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

7.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawca 

składa wraz z ofertą: 
 

a)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru - załącznik nr 3 do 

SIWZ, 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

7.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów: 
 

a) o których mowa w pkt 7.6. ppkt b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- 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, 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

7.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.7. ppkt a) tiret pierwsze i trzecie ) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.7. ppkt a) 
tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 



 
7.9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7. , zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 7.8 stosuje się odpowiednio. 

7.10. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

7.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

7.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

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

7.14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 
 

7.14.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy 
opracowany na podstawie załączonych do SIWZ opisu przedmiotu zamówienia, przedmiarów 
robót i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania robót obejmujący pełen zakres 
robót z cenami jednostkowymi i wartością robót . 

7.14.2. W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego 
dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć 
pełnomocnictwo / upoważnienie dla osoby uprawnionej do podpisania ofert. 

7.14.3. Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnej: 
 

a) oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 7.6. dla każdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie, 

b) jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, 

c) w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców Oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o spełnieniu 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy składa każdy Wykonawca. 

7.14.4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 
podpisującą nie jest osoba upoważniona - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub 
opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem" pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką 
osoby upoważnionej 

 
 



 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

_______ POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

8.3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 

związanych ze SIWZ, ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na 

adres: Zespól Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo tel. 55-243-23-50, fax. 

55-243-23-50 w 33, email: zsbrobert@zsb.iq.pl. 

8.4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem i drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski 

zawiadomienia, pytania i inne informacje przekazane za pomocą faksu i drogą elektroniczną uważa się za 

złożenie w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wykonawca jak i 

Zamawiający jest zobowiązany na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

8.5. Osoba uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Robert Januszko tel. 55- 243-23-50 w 43, od 

poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-13:00. 

8.6. Osobą uprawnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych za pomocą faksu i w formie elektronicznej jest: Robert Januszko,tel. 55 243-23-50, fax. 55 

243-23-50 w 33, email: zsbrobert@zsb.iq.pl, od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-13:00. 

8.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed 

terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłyną do 

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

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

8.8. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 

wniosków , zapytań do SIWZ. 

8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.zsb.iq.pl pod ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu. 

8.10. Zamawiające nie będzie zwoływać zebrań wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8.11. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

8.12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed terminem składania ofert, 

zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

umieści informację na stronie internetowej zamawiającego www.zsb.iq.pl pod ogłoszeniem o 

przedmiotowym przetargu. 



 
 

 
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1. Termin związania ofertą wynosi 30dni. 

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

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1.11.1.11.1.11.1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy, spółki. 

11.2.11.2.11.2.11.2.    Oferta winna być przygotowana wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

11.3.11.3.11.3.11.3.    Oferta winna być przygotowana w języku polskim. 

11.4.11.4.11.4.11.4.    Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

11.5.11.5.11.5.11.5.    Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. Oferta musi być 

opieczętowana pieczęcią firmową i pieczęciami imiennymi oraz podpisana przez osoby upoważnione 

do reprezentowania wykonawcy. 

11.6.11.6.11.6.11.6.    Zaleca się aby wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, były spięte 

(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty. 

11.7.11.7.11.7.11.7.    Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 

właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

11.8.11.8.11.8.11.8.    Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

11.9.11.9.11.9.11.9.    Każda zapisana strona oferty winna być zaparafowana, kolejno ponumerowana. 

11.10. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Ofertę należy umieścić w dwóch 

zamkniętych kopertach (opakowaniach). Koperta (opakowanie) zewnętrzna 

powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie  

ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo 

 

 

OFERTA PRZETARGOWA na realizację zadania: 

„Remont łącznika i WC  w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie" 

 
 



 
Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana jak koperta zewnętrzna oraz dodatkowo zawierać 

nazwę i Adres Wykonawcy. 

 

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią 

oferty przed upływem terminu otwarcia. 

11.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

11.12. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące 

warunki: 
 

- musi spełniać warunki uczestnictwa w przetargu określone w niniejszej SIWZ, przy uwzględnieniu 

zsumowania danych od wszystkich podmiotów; 

- musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane do ważności oferty od każdego podmiotu; 

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; 

- jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 

pozostałych podmiotów; 

- zawierać umowę konsorcjum, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne 

prawnie za realizację umowy. 

11.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach oznaczonych jak oferta z dopiskiem „Zmiana 

oferty". Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone 

do oferty. 

11.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia. Oferty wycofane będą zwrócone, niezwłocznie po terminie otwarcia 

ofert bez otwierania wewnętrznej koperty. 

 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 
 

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, 

ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo woj. 

Warmińsko-Mazurskie 

w pokoju nr 123 (sekretariat) 
 



 
UWAGA! Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie 

nadania. 
 

12.2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2013. o godzinie 09:00 
12.3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2013 r. o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiajacego: 

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. Wiejska 2 14-500 Braniewo pokój nr 123. 

12.4. Otwarcie ofert jest jawne 

12.5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do zamawiającego. 

12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć sfinansowanie 

zamówienia. 

12.7. po otwarciu ofert zostanie odczytana: nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny. 

12.8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert , może wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle 

niezwłocznie wykonawcy. 

12.9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

12.10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 

omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące 

istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści ofert, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego ofertę poprawiono. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

13.1. Wszystkie ceny, rozliczenia i płatności prowadzone będą wyłącznie w PLN (złotych polskich), z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

13.3. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym 
wszystkie koszty obsługi (koszty w okresie obowiązywania gwarancji) 

 

13.4. Podstawą obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę kosztorys 

ofertowy sporządzony w oparciu o przekazane załączniki do SIWZ z uwzględnieniem dyspozycji zawartych 

w rozdziale 4 niniejszej SIWZ, 

13.5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz ponoszonych przez 

Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych 

świadczeń. 



 
13.6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

13.7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom 

posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów 

określonego rodzaju (Ustawa o odpadach Dz. U. 39 poz. 251 z 2007 r. z tel. Zm.). 

13.8. Przedmiary robót, dołączone do niniejszej SIWZ jako załączniki nr: 8, jest wyłącznie dokumentem 

informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 

13.9. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę, musi spełniać wymogi 

określone w niniejszej specyfikacji. 

13.10. Kosztorys ofertowy, na podstawie, którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe, należy 

wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu, 

jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej 

danej pozycji kosztorysu. 

13.11. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca 

ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się 

z Przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny 

oferty z należytą starannością. 

13.12. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót o wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając 

w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i 

należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy 

wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących 

wykonywania robót budowlanych. 

13.13. Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 13.12 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w 

szczególności: 
 

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

b) wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu 

(wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio 

na stanowiska robocze lub poprzez miejsca składowania na placu budowy, 

c) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 

kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po 

zakończeniu robót. 

13.14. Koszty ogólne, o których mowa w punkcie 13.12 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w 

szczególności : 
 

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 

wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

b) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 



 
c) koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, 

d) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła 

ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, 

słońcem i inne tego typu urządzenia, 

e) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenów przyległych w uzgodnieniu z 

użytkownikiem, 

f) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego  sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie kwalifikowanych 

jako środki trwałe, 

g) koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 

stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków 

higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

h) koszty ubezpieczeń majątkowych, 

i) koszt energii i wody, 

j) koszty uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 

j) cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę , materiały i sprzęt, 

k) koszty przygotowania dokumentacji odbioru końcowego, 

ł) wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót zgodnie 

z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

13.15. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie 

oddzielnych cen dla każdego elementu robót, wyszczególnionego w tabeli elementów. 

13.16. Wartość netto dla danego elementu, należy ustalić, jako sumę wartości netto 

wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, dotyczących tego elementu 

13.17. Cenę oferty netto należy ustalić jako sumy wartości netto elementów 

wyszczególnionych w tabeli elementów. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty netto 

Wykonawca wpisuje do formularza oferty. 

13.18. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT w 

wysokości 23 % ceny oferty netto. Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do 

formularza oferty. 

13.19. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone, jako 

ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia 

i nie będą podlegały waloryzacji. 

13.20. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, 

określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 

13.21. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu 

kalkulacji tych cen jednostkowych 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT 
 

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 



 
cena ofertowa: 100% 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

 najniższa cena z rozpatrywanych ofert ( netto) 

 C1 = ...............................................................................          x 100 pkt 

  cena badanej oferty ( netto) 
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako  najkorzystniejsza 

w oparciu o  podane  kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich 

wykonawców, którzy złożyli ofertę. 

Maksymalna ilość punktów w powyższym kryterium wynosi 100pkt. 

 

 

 

 

 
 
 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

15.1. O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia. 

15.2. Zawarcie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ nastąpi w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, po spełnieniu przez Wykonawcę formalności określonych w SIWZ. 

15.3. Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający 

będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 
 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA 
NALŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

16.1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE 



 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Umowa, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, z 

uwzględnieniem treści ofert. 
 

17.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: 

1) terminu realizacji zamówienia, terminów dokonania poszczególnych czynności wskazanych w umowie, 

w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu lub realizacji robót budowlanych  - o ile opóźnienie nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej; zmiana wymaga zgody obu stron umowy. Przez siłę wyższą 

rozumie się zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które zasadniczo i 

istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których 

strony nie mogły wcześniej przewidzieć i których nie mogły przeciwdziałać poprzez działanie z 

należytą starannością ogólnie przewidziana dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 

 
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

18.1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 - 198 ustawy przysługują wykonawcom, a także innym 

osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środkami ochrony prawnej są w niniejszym 

postępowaniu odwołanie i skarga do sądu, które mogą być wnoszone zgodnie z postanowieniami ustawy. 

18.2. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

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

podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

18.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, niezgodnych z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjęte w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest 

obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

zwanej dalej Izbą. 

18.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 



 
18.5. Kopię wniesionego odwołania zamawiający nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania przekaże 

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie 

internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w 

postępowaniu odwoławczym. 

18.6. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego odwołania stają się wykonawcy, którzy 

mają interes prawny w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron, i którzy 

przystąpili do postępowania 

18.7. Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o sądzie polubownym. 

18.8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. 

18.9. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawna na równi z wyrokiem 

sadu. O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia izby sad orzeka na wniosek strony. 

18.10. Na orzeczenie Izby stronom przysługuje skarga do sądu. 

18.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 

18.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia Izby. 

18.13. Sąd rozpatruje sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do 

sadu. 

18.14. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 

przysługuje skarga kasacyjna. 
 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w sprawie nie podlegania wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych  

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wykonania robót- (dot. zadania  posadzka łącznik) 
Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót –(dot. zadania  posadzka łącznik) 
Załącznik nr 9 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia wykonania robót- (dot. zadania  Remont 
pomieszczenia WC w łączniku Internatu) 

Załącznik nr 10 do SIWZ- Przedmiar robót –(dot. zadania Remont pomieszczenia WC w łączniku 

Internatu ) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający : Zespół Szkół Budowlanych w Branieie, ul Wiejska 2,  
  14-500 Braniewo, NIP 582-000-46-434 

Odpowiadając na ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na: „Remont łącznika i WC w Zespole Szkół 

Budowlanych w Braniewie". Inwestycja......................................................................................  z dnia 

.............................r.  

SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA 

: 

Nazwa _____________________________________________________________________________  

Adres______________________________________________________________________________  

Tel. ________________________________ , Fax. 

Adres e-mail: 

Reprezentant Wykonawcy 

NIP _________________________________ REGON 

NR rachunku bankowego w banku. 

Oferujemy następującą cenę za wykonanie zamówienia: 

Netto:__________________________zł (słownie : 

_________________________________________________________________________________ ) 

+ podatek VAT ___________ % ________________________ zł 

( słownie __________________________________________________________________________ ) 

Razem cena brutto______________________________zł, (słownie ____________________________  

_________________________________________________________________________________ ) 

1. Jednocześnie oświadczamy, że akceptujemy wszystkie zapisy specyfikacji, zapoznaliśmy 



 

się z przedmiotem zamówienia w terenie i prace objęte niniejszym zakresem 

zamówienia wykonamy w terminie do dnia ..................................................r. 

2. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z projektem umowy , załączonym do Specyfikacji 

Istotnych warunków zamówienia (załącznik nr ....) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe(za 

składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK) 

4. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych ( Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu 

przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym. 

5. Oferta zawiera__________ kolejno ponumerowanych i podpisanych stron 

 
 
 
 
 

Czytelny podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 

Ja (imię i nazwisko) .....  

reprezentując firmę (nazwa firmy) ..........  
 

Jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : „Remont łącznika i WC  w 

Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie" oświadczam/my, że spełniamy warunki zgodnie z art. 22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Miejsce i data...........................................................Podpisano ..............................(upoważniony przedstawiciel) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: „Remont łącznika i WC  

w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie". 
Ja (imię i nazwisko) .........................................................................................................................  
reprezentując firmę (nazwa firmy) .................................................................................................  

Jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmi: 

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary 
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem 
sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z 
którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo 
odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków,  opłat lub  składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 



 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców  będących   osobami  fizycznymi,   które  prawomocnie   skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Art. 24. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w 
art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 
tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 
lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania z ofertą; 



 
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Miejsce i data ..................................................Podpisano.............................................................. 
 

(upoważniony  przedstawiciel) 
 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

(pieczęć firmy)(miejscowość i data) 
 
 

WYKAZ OSÓB 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

Data: 

Nazwa wykonawcy: 
 

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia : „Remont łącznika i WC  w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie" przedstawiamy 

następujące osoby, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi w zakresie 

wykonywania zamówienia: 
 

Dostępność Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj i nr. uprawnień Nr zaświadczenia o 
przynależności do 
Izby Inżynierów 
Budownictwa 

Tel. 
Kontaktowe, 
fax. 

Własna Udostępniony 
przez własny 
podmiot 

1 2                          3                          4                  5             6 7 
  Uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
Upr. Nr ..............  

    

       



 
       
 

Uwaga: 

Informacje dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osoby należy podać w zakresie niezbędnym 

do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Polegając na osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innego(ych) podmiotu(ów) na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, załączamy dokument(y) 

udowadniający€, że będziemy dysponowali jego(ich) zasobami do realizacji zamówienia: 
 
 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy 

 
 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

(pieczęć firmy)(miejscowość i data) 
 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

Data: 

Nazwa wykonawcy: ..................................................................... 
 

Siedziba wykonawcy: ...................................................................  
 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : „Remont łącznika i 

WC  w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie". 
 

W celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przedstawiamy wykaz następujących 

robót budowlanych wykonanych w ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
 

l.p. Rodzaj robót budowlanych 

(należy określić w sposób 

umożliwiający ocenę spełniania 

warunku) 

Wartość brutto 

(zł) 

Data i miejsce 

wykonania 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

     
     



 
     
     
  

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: 

Polegając na wiedzy i doświadczeniu innego(ych) podmiotu(ów), na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, 

załączamy dokument(y) udowadniający(e), że będziemy dysponowali jego(ich) zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia: 
 
 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

------------------------------------------ UMOWA NR 
na wykonanie robót  

tytuł operacji: : „Remont łącznika i WC  w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie". 

 

zawarta w dniu .........................................w Braniewie pomiędzy: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, ul. 
Wiejska 2 14-500 Braniewo, reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie w 
osobie Piotr Danielewicz  
a 

z siedzibą.................................................... przy ul ...........................................................................  
zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez: 
 

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym ...................................................................w 
trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści: 
 

ARTYKUŁ 1. 
DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 
„Umowa" - niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i 
związane z jej wykonaniem. 
„Roboty budowlane" - budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647658 Kodeksu 
cywilnego, do wykonania, których Wykonawca zobowiązał się w Umowie. „Siła wyższa" - zdarzenie 
nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym 
obszarze. 



 
„Dni robocze" - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. „Obiekt budowlany" - 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową 
wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
"Przepisy techniczno-budowlane" - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. „Polskie normy" - normy krajowe, 
oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych 
czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, 
mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 
wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, 
materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, 
typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 
rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-
montażowych, dokumentacji technicznej. „Teren budowy" - przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

ARTYKUŁ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
a) Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót 
budowlanych w ramach inwestycji „Remont łącznika i WC  w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie". 
 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 

umowy oraz w: 
- złożonej przez Wykonawcę ofercie (załącznik nr 1 do umowy) 

- kosztorysy ofertowe Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy) stanowiących 

integralne części niniejszej umowy. 
2.Szczegółowy zakres robót został opracowany na podstawie przedmiarów robót, opisu przedmiotu   

zamówienia 
3. Roboty określone w ust. 2. zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 

przepisami prawa budowlanego. 
 

ARTYKUŁ 3 
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

 

1. Instrukcje 
1.1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w dniu zawiadomienia o zakończeniu 
robót. 

 

ARTYKUŁ 4. 
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy. 
1.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: -wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 



 
należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego, - informowania w formie pisemnej 
Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego. 

1.2Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie .........................................................................  
posiadający uprawnienia budowlane....................................................................................................  
zam........................................................................................................................................................  

1.3Zakres oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U.2006 Nr156 poz 1118 z późn. zm.) 

2. Obowiązki Zamawiającego 

2.1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania, terenu budowy oraz wskazania miejsca 
poboru wody i energii elektrycznej w dniu przekazania terenu budowy. 

2.2. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to zostaje uznane, że 
Zamawiający opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań. 

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

2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia istniejące na terenie budowy 

3. Obowiązki Wykonawcy 
3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) Opisem przedmiotu zamówienia, 
2) Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań 
technicznych, 
3) Ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją , 
4) Zasadami sztuki budowlanej. 

 

3.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność. 

3.3.  Materiały i urządzenia, muszą posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny 
odpowiadać: 

a) Polskim Normom, 
b) wymaganiom zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, 

c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty 
zgodnie z prawem budowlanym.  

3.4 . Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca  
zobowiązany jest je przeprowadzić.  

3.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 
a) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie 
planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

3.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 
a) urządzenia terenu prac, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb prac oraz 
ponoszenia kosztów ich zużycia, 
b) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
c)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia 
ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
d) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 
zagospodarowania terenu, 
e) odpowiedniego zabezpieczenia terenu, 



 
f) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
g) utrzymana terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 
h) umożliwienia wstępu na teren pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

i) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru 
końcowego. 

3.8. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy 
oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie,  

3.9. Zapewnienie bezpieczeństwa Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na 
terenie.. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

 

3.10. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w 
pobliżu terenu. 

3.11. Ubezpieczenie. 
 

3.11.2. Polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę dołączone do Umowy  
Ryzyko 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i 
uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy. 

3.12.1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 
 

a) bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, 
inwazji, kataklizmów, skażeń itp. 

 
 

ARTYKUŁ 5. 
TERMINY 

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy i przekazania 
placu budowy. 

2. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 22.08.2013r. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach 
zapisanych w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do dnia 22.08.2013r.zgłoszenie o zakończenia i do gotowości odbioru 
robót budowlanych. 
5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu 

doręczenia pisma. 
 

ARTYKUŁ 6 



 
ODBIORY I PROCEDURA 

 
1. Protokół odbioru końcowego 
2.1. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę zawiadomi Zamawiającego o 

gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
a)  atesty na wbudowane materiały, 

2.2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie czynności 
odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół 
odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone 
wady, Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

ARTYKUŁ 7 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

 

1.Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego: Wykonawca 
zobowiązuje się do: 

1.1 stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania  przedmiotu 
umowy; 

1.2 przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, 
wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania 
Umowy.  

2. Podwykonawstwo 
2.1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót z podwykonawcami 

wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej. 
2.2. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie 

przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak 
za swoje działania. 

2.4. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują 
odpowiedniej, jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy 
zmiany podwykonawcy. 

2.5. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 2.2., Zamawiający 
może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za 
naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę. 

2.6. Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy. 



 
2.7. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać 

ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni 
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do pod wykonania części robót. 

2.8. Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami oraz 
Zamawiającym. 

 

ARTYKUŁ 8 
GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru 
końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich 
ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 
ujawnionych usterkach. 

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

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

 

ARTYKUŁ 9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, 
(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 
przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy. 
 

ARTYKUŁ 10 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

 

1. Kary umowne 
1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 
1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 
 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
 

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi -w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego 
dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad, 



 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w art. 12 ust. 1 Umowy. 
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: -zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki -zwłokę w odbiorze końcowym w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

1.3. Roszczenia odszkodowawcze. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

 

ARTYKUŁ 11 
ZABEZPIECZENIE MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH 

11.1.Wykonawca zdemontuje i przekaże Zamawiającemu elementy odzyskane w trakcie prowadzenia prac. 
 
 
 

ARTYKUŁ 12 
WYNAGRODZENIE 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  
zł..................................(słownie:..............................................................................................................) netto, 
zł...........................................................% podatkiem VAT
 zł........................................(słownie:.................................................................) zgodnie z wynikiem 
przetargu z dnia............................... 

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

3.Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być 
adresowana. 

4.Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora 
nadzoru z uwzględnieniem postanowień art. 6. 

5.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  
Nr...................................................................................... w Banku.....................................w ciągu 14 dni 
licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak 
protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 

6.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

ARTYKUŁ 13 
ZMIANY UMOWY 

 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

ARTYKUŁ 14 
ODSTĄPIENIE 

 

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
1.1. Zamawiający przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 



 
a)  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

1.2Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, 
roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiający i pozostaną do jego dyspozycji w 
przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez 
Wykonawcę. 

1.3.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany 
jest do: 

 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia, 
b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi 
zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu prac. 

2. Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy 
2.1.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2.2.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora 
nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która 
odstąpiła do umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji 
innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od 
niego, 
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 3 dni Wykonawca usunie z terenu  urządzenia zaplecza budowy. 

2.3. Inne przypadki odstąpienia od umowy 
Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1. i 14.2.2., Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od 
realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując 
utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.  

2.4   Forma odstąpienia 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

ARTYKUŁ 15 
ZAWIADOMIENIA 



 
1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową 

między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia 
mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 
numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 
telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, 
Strony uznają za doręczone. 

3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie 
będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

 

ARTYKUŁ 16 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 

 

1.Postanowienia dodatkowe 
1.1Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w 

tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 
proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i 
odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu 
wymienionego w ofercie. 

2. Postanowienia końcowe 
2.1Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
2.2W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo 

budowlane. 
2.3Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, 

z zastrzeżeniem 16.2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.4 Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu 
konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do 
zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy 
Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 
terminie Zamawiającego jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

3. Wersja obowiązująca umowy 

3.1Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. (W przypadku Wykonawcy zagranicznego również w 3 
egzemplarzach w języku angielskim. W przypadku sporów wersja polska uznana będzie za obowiązującą) 

 

 

 

 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

       Załącznik nr 7 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Charakterystyka Robót: Roboty polegają na wykonaniu remontu pomieszczenia WC w łączniku 

Internatu ZSB w Braniewie. 

Opis robót: 

1. Zerwanie posadzki lastrykowej. 

2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 3cm. 

3. Ułożenie posadzki z płytek gres antypoślizgowych wraz z przygotowaniem podłoża. 

4. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - 2szt. 

5. Powiększenie (poszerzenie) otworów drzwiowych o 10cm. 

6. Osadzenie ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych 0,9x2,0m - 2 szt. 

7. Ułożenie okładzin z glazury wraz z przygotowaniem podłoża na pełną wysokość pomieszczenia. 

8. Dwukrotne malowanie powierzchni sufitu z poszpachlowaniem nierówności. 

9. Wymiana umywalki wraz z baterią. 

10. Wymiana miski ustępowej na wc typu kompakt.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

            
          Załącznik nr 8 do SIWZ

  

 

Braniewo 2013-07-08 

Inwestor: 

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie 

ul. Wiejska 2 

14-500 Braniewo 

 

 

  

 

 

Przedmiar Nr: 08/07/2013 

 

CPV: 45453000-7 

Kody CPV: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45431100-8 Kładzenie terakoty 



 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

Data Oprac.: 2013-07-04 

Nazwa budowy: Internat Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie 

Adres budowy: ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo 

Obiekt: Posadzka łącznika 

Rodzaj robót: Remontowe 

Waluta:PLN 

 

 

Sporządził: 

mgr inż. Dariusz Żukowski 

1968/EL/94 

 

  

 

 

 

 

   

Przedmiar robót 

 

Obiekt: Posadzka łącznika 

Rodzaj robót: Remontowe 

Adres budowy: ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo 

 



 
Lp. Secyfikacja 

techniczna 

Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5 

 
 1.  Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami 

 

 1  KNR 4-01I0354-04-

020 

 

Wykucie z muru ościeżnic 

drewnianych o powierzchni do 2 m2 

krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

2  KNR 4-01I0320-02-

050 

 

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z 

cegieł o powierzchni otworu do 2,0 

m2 

krotność= 1,00 

 

m2 3,69 

 

1. 0,9*2,05*2    3,69 

3  KNR 2 02I1017-02-

050 

 

Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne wewnątrzlokalowe 

jednodzielne pełne o powierzchni 

ponad 1,60 m2, fabrycznie 

wykończone 

krotność= 1,00 

 

m2 3,60 

 

1. 0,9*2,0*2    3,60 

2.  Remont posadzki 

 



 
 4  KNR 4-01I0818-05-

050 

 

Zerwanie posadzki z tworzyw 

sztucznych 

krotność= 1,00 

 

m2 29,362 

 

1. 10,76*2,65+1,4*0,31+1,48*0,28    29,362 

5  KNR 4-01I0804-07-

050 

 

Rozbiórka podkładu pod posadzką 

krotność= 1,00 

 

m2 29,362 

 

1.  Pozycja nr.: 4     29,362 

6  KNR 2 02I0609-03-

050 

 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 

na sucho z płyt styropianowych. 

Izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji. Jedna warstwa - gr. 4 cm 

krotność= 1,00 

 

m2 29,362 

 

1.  Pozycja nr.: 4     29,362 

7  KNR 2 02I1102-01-

050 

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

z zaprawy cementowej grubości 20 

mm, zatartej na ostro 

krotność= 1,00 

 

m2 29,362 

 

1.  Pozycja nr.: 4     29,362 

8  KNR 2 02I1102-03-

050 

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

z zaprawy cementowej. Dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 10 

mm 

krotność= 4,00 

 

m2 29,362 

 

1.  Pozycja nr.: 4     29,362 



 
9  KNR 2-02U2806-

05-050 

 

Posadzki jednobarwne z płytek 

kamionkowych GRES 30x30 cm na 

zaprawach klejowych ATLAS o 

grub.warstwy 5 mm w 

pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 

(Orgbud W-wa) 

krotność= 1,00 

 

m2 29,362 

 

1.  Pozycja nr.: 4     29,362 

10  KNR 2-02U2809-

04-040 

 

Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 

o wym.12,5x25cm na zaprawach 

klejowych ATLAS o grub.warstwy 

3mm w pomieszczeniach 

opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud 

W-wa) 

krotność= 1,00 

 

m 22,62 

 

1. 10,76*2+2,65*2-1,4-1,48-0,8*2-0,9+0,31*2+0,28*2    22,62 

11  KNR 4-04I1101-02-

060 

 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu. Transport gruzu 

samochodem ciężarowym 

skrzyniowym na odległość 1 km 

krotność= 1,00 

 

m3 1,762 

 

1.  Pozycja nr.: 4 *0,06    1,762 



 
12  KNR 4-04I1101-05-

060 

 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

przy ręcznym za- i 

wyładunku.Nakłady uzupełniające na 

każdy dalszy rozpoczęty km 

odległ.ponad 1km samochodem 

ciężarowym 

krotność= 3,00 

 

m3 1,762 

 

1.  Pozycja nr.: 4 *0,06    1,762 

13  Kalkulacja własna-

060 

 

Utylizacja gruzuna wysypisku 

komunalnym 

krotność= 1,00 

 

m3 1,762 

 

1.  Pozycja nr.: 4 *0,06    1,762 

 

          Załącznik nr 9 do SIWZ

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Charakterystyka Robót: Roboty polegają na wykonaniu remontu pomieszczenia WC w łączniku 

Internatu ZSB w Braniewie. 

Opis robót: 

1. Zerwanie posadzki lastrykowej. 

2. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej gr. 3cm. 

3. Ułożenie posadzki z płytek gres antypoślizgowych wraz z przygotowaniem podłoża. 

4. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - 2szt. 

5. Powiększenie (poszerzenie) otworów drzwiowych o 10cm. 

6. Osadzenie ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych 0,9x2,0m - 2 szt. 

7. Ułożenie okładzin z glazury wraz z przygotowaniem podłoża na pełną wysokość pomieszczenia. 



 
8. Dwukrotne malowanie powierzchni sufitu z poszpachlowaniem nierówności. 

9. Wymiana umywalki wraz z baterią. 

10. Wymiana miski ustępowej na wc typu kompakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik nr 10 do SIWZ 

Braniewo 2013-07-08 

Inwestor: 

Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie 

ul. Wiejska 2 

14-500 Braniewo 

 

 

  

 

 

Przedmiar Nr: 10/07/2013 

 

CPV: 45453000-7 

Kody CPV: 



 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45442100-8 Roboty malarskie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

Data Oprac.: 2013-07-04 

Nazwa budowy: Internat Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie 

Adres budowy: ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo 

Obiekt: Remont pomieszczenia WC w łączniku Internatu 

Rodzaj robót: Remontowe 

Waluta:PLN 

 

 

Sporządził: 

mgr inż. Dariusz Żukowski 

1968/EL/94 

 

  

 

 

 

 

Przedmiar robót 

 

Obiekt: Remont pomieszczenia WC w łączniku Internatu 

Rodzaj robót: Remontowe 



 
Adres budowy: ul. Królewiecka 13, 14-500 Braniewo 

 

Lp. Secyfikacja 

techniczna 

Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5 

 
 1.  Remont posadzki 

 

 1  KNR 4-01I0807-04-

050 

 

Zerwanie posadzek lub okładzin z 

masy lastrykowej 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1. 1,51*1,14+0,93*1,14+0,94*0,45    3,205 

2  KNR 2 02I1102-01-

050 

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

z zaprawy cementowej grubości 20 

mm, zatartej na ostro 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1.  Pozycja nr.: 1     3,205 

3  KNR 2 02I1102-03-

050 

 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

z zaprawy cementowej. Dodatek lub 

potrącenie za zmianę grubości o 10 

mm 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1.  Pozycja nr.: 1     3,205 



 
4  KNR 2 02I1118-01-

050 

 

Posadzki płytkowe z kamieni 

sztucznych układanych na klej - 

przygotowanie podłoża 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1.  Pozycja nr.: 1     3,205 

5  KNR 2-02U1134-

0101-050 

 

Gruntowanie powierzchni poziomych 

preparatami gruntującymi "ATLAS 

UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1.  Pozycja nr.: 1     3,205 

6  KNR 2-02U2806-

05-050 

 

Posadzki jednobarwne z płytek 

kamionkowych GRES 30x30 cm na 

zaprawach klejowych ATLAS o 

grub.warstwy 5 mm w 

pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 

(Orgbud W-wa) 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1.  Pozycja nr.: 1     3,205 

2.  Okładziny  ścienne i malowanie, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami 

 

 7  KNR 4-01I0354-04-

020 

 

Wykucie z muru ościeżnic 

drewnianych o powierzchni do 2 m2 

krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 



 
8  KNR 4-01I0348-02-

050 

 

Rozebranie ścianek z cegieł o 

grubości 1/4 cegły na zaprawie 

cementowo-wapiennej 

krotność= 1,00 

 

m2 0,84 

 

1. 0,2*2,1*2    0,84 

9  KNR 2 02I1016-04-

020 

 

Ościeżnice drzwiowe stalowe 

wbudowane w trakcie wznoszenia 

ścian,dla drzwi wejściowych typu 

FD7w,2-razy malowane na budowie 

farbą ftalową do grunt.I nawierzch. 

krotność= 1,00 

 

szt 2,00 

 

10  KNR 2 02I1017-02-

050 

 

Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne wewnątrzlokalowe 

jednodzielne pełne o powierzchni 

ponad 1,60 m2, fabrycznie 

wykończone 

krotność= 1,00 

 

m2 3,60 

 

1. 0,9*2,0*2    3,60 

11  KNR K-0410101-

050 

 

Oczyszczenie i zmycie podłoża - 

analogia 

krotność= 1,00 

 

m2 19,754 

 

1. (1,14*2,505+1,14*2,64+(2,505+2,64)/2*2,89*2+0,2

*2,575+0,2*2,595+0,595*0,93*2)-0,88*1,45-

0,9*2,05 

   19,754 



 
12  KNR 2 02I0829-01-

050 

 

Licowanie ścian płytkami na klej. 

Przygotowanie podłoża 

krotność= 1,00 

 

m2 19,754 

 

1.  Pozycja nr.: 11     19,754 

13  KNR 2-02U0837-

04-050 

 

Licowanie ścian o powierzchni do 5 

m2 płytkami glazurowanymi o 

wymiarach 20x25 cm na zaprawie 

klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) 

krotność= 1,00 

 

m2 19,754 

 

1.  Pozycja nr.: 11     19,754 

14  KNR 4-01I1202-09-

050 

 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w 

pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi ponad 5 m2 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1. 1,51*1,14+0,93*1,14+0,94*0,45    3,205 

15  KNR 4-011204-08-

050 

 

Przygotowanie powierzchni starych 

tynków z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 

1.  Pozycja nr.: 14     3,205 

16  KNR 4-01I1204-01-

050 

 

Dwukrotne malowanie farbami 

emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych sufitów 

krotność= 1,00 

 

m2 3,205 

 



 
1.  Pozycja nr.: 14     3,205 

3.  Wyniana umywalki z baterią i miski ustępowej 

 

 17  KNR 4-020132-01-

020 

 

Demontaż baterii umywalkowej lub 

zmywakowej 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

18  KNR 4-020235-06-

090 

 

Demontaż umywalki 

krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 

 

19  KNR 4-020235-08-

090 

 

Demontaż ustępu z miską fajansową 

krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 

 

20  KNR 21-5I0115-01-

020 

 

Bateria umywalkowa lub 

zmywakowa ścienna o średnicy 

nominalnej 15 mm 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

21  KNR 2-150221-

0201-020 

 

Umywalka pojedyncza porcelanowa z 

syfonem gruszkowym (syfony 

umywalkowe z tworzywa sztucznego) 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

1. 1    1,00 



 
22  KNR 2-150224-03-

090 

 

Ustęp z płuczką z porcelany 

"kompakt" 

krotność= 1,00 

 

kpl 1,00 

 

23  KNR 21-5I0107-07-

020 

 

Dodatek za wykonanie podejścia 

dopływowego do płuczek 

ustępowych,elastyczne metalowe,o 

średnicy nominalnej 15 mm 

krotność= 1,00 

 

szt 1,00 

 

 

 


