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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
zamawiającego z dnia 21 lipca 2008 r. dla postępowania o udzielenie zamówienia na 
roboty budowlane pn. „Remont elewacji budynków technologicznych SUW  
w Jeziórku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-11-08 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
 Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 
Specyfikacja niniejsza zawiera: 
 
l.p. Oznaczenie 

Części 
Nazwa Części 

1.  Część I Instrukcja dla Wykonawców. 
2.  Część II Wzór umowy w sprawie zamówienia. 
3.  Część III Przedmiar robót. 

 
Część I  
Instrukcja dla Wykonawców 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie, wykończenie, 
usunięcie wad i usterek dla:  

1.1 remontu elewacji obiektów technologicznych Stacji Uzdatniania Wody SUW w 
Jeziórku: budynek przygotowania reagentów, budynek starych filtrów, 
chlorowni 

1.2 remontu klatki schodowej budynku filtrów 
1.3 remontu WC 
1.4 wymiany drzwi wejściowych do magazynku laboratorium w budynku socjalnym 
 
Szczegółowy opis  dla wyżej przedstawionego zakresu robót  przedstawiony został w 
Przedmiarze robót w Części III niniejszej SIWZ  
  
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym  
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z Prawem Budowlanym i wymaganiami 
Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie Robót mogą wykonywać osoby, które 
posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności 
cywilnej. Szczególną uwagę Wykonawcy muszą również zwrócić na warunki 
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dotyczące zatrudniania pracowników oraz obowiązek przestrzegania wszystkich 
przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia pracy dla każdej grupy 
pracowników. 
 
Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą 
starannością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i każdym Uzupełnieniem 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydanym podczas postępowania  
o udzielenie zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego  
i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć  
na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku,  
kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę Ceny Ofertowej  
nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych 
zobowiązań Wykonawcy 
 
Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi 
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi  
w Rzeczpospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na,  
lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową. 
 

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz informacja o o świadczeniach i 
dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania tych warunków: 

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 

2.1.1  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

2.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego Zamówienia.  
W szczególności Wykonawcy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, 
odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, o wartości każdej z nich co najmniej 100000.00 zł. W 
celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć: 

2.2.1 wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty 
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 

Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców 
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roboty zostały wykonane należycie muszą zawierać, co najmniej: 

a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym 
postępowaniu realizował roboty których dokumenty dotyczą, 

b) wskazanie podmiotu, n arzecz którego realizowane były roboty, 
c) wskazanie zakresu robót, 
d) wskazanie wartości robót, 
e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
f) wskazanie miejsca wykonania, 
g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty 

zostały wykonane należycie 

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 
dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będą ich łączne kwalifikacje i 
doświadczenia) 

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie dokumentów załączonych do oferty. 

4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 
formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

5. Brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych powyżej 
dokumentów lub oświadczeń lub ich nieuzupełnienie, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę udzielenie zamówienia: 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 
2 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i  w zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno 
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować 
zakres umocowania, musi też wyszczególnić wszystkich Wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi 
podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

8. Wykonawcy (Partnerzy) wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie 3 dni przed 
podpisaniem umowy o realizację niniejszego  zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swej treści 
wszystkie postanowienia dotyczące wspólnej i solidarnej realizacji 
zamówienia, określającej obowiązki każdego z Wykonawców przy realizacji 
zamówienia. 
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Wadium: 

9. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 
wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 

10. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

10.1 pieniądzu; 
10.2 gwarancjach bankowych; 
10.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 
gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 
winna zawierać następujące elementy: 

11.1 krótki opis kontraktu, 
11.2 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej           
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

11.3 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
11.4 kwotę gwarancji, 
11.5 termin ważności gwarancji, 
11.6 zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne  

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego 
ofertę wybrano: 

11.6.1 odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 
11.6.2 nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
11.6.3 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”. 
11.7 Gwarancja ma być gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną  

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośną na osoby 
trzecie. 

11.8 W przypadku składania ofert przez Konsorcjum firm gwarancja wadialna może 
być wystawiona na Konsorcjum, Lidera Konsorcjum lub innego członka 
Konsorcjum. 

Miejsce i sposób wniesienia wadium 
12. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 
      Bank PKO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu 62 1240 2744  1111 0000 3990 9143 
 

Do oryginału oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu na ww. rachunek. 
 
13. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

należy dołączyć w oryginale do oryginału oferty.   
 
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium 

może być wniesione łącznie przez wszystkich, kilku lub jednego z 
Wykonawców. 
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Termin wniesienia wadium 

15. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert.  

16. W wymienionym przypadku dołączenie do oryginału oferty kopii polecenia 
przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego 
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

Utrata wadium: 

17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana:  

17.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 

17.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
17.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy: 

18. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie 
gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości. Koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

19. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% 
zatwierdzonej ceny kontraktowej ( tj. łącznie z podatkiem VAT). 

20. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem 
terminu związania ofertą.  

21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

21.1 pieniądzu; 
21.2 gwarancjach bankowych; 
21.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

22. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem  
na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank PKO S.A. I Oddział w Tarnobrzegu 62 1240 2744 1111 0000 3990 9143 

23. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
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bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy.  

24. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje 
się do niej odpowiednio treść pkt. 11 SIWZ a dokumenty te winny zawierać 
zobowiązanie do” zapłacenia gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego”. 

25. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania stosownego 
dokumentu (gwarancji lub poręczenia) ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub 
potwierdzić dokument bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść 
Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym 
Zamawiającemu wykonanie tego prawa.   Nie zgłoszenie zastrzeżeń w  
terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania dokumentu uważane jest za 
przyjęcie bez zastrzeżeń. 

26. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą 
ofertę spośród pozostałych ofert. 

27. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane (odbiór końcowy), tj. w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 

28. 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Zabezpieczenie to jest 
zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości, tj. po okresie 36 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót. 

Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z wykonawcami 
oraz przekazywania o świadcze ń i dokumentów: 
 

29.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej 
korespondencją) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 

30. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą 
faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt jego 
otrzymania oraz korespondencja złożona w tej formie zostanie niezwłocznie 
potwierdzona w formie pisemnej. Korespondencję uważa się za złożoną w 
terminie jeżeli jej treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona w formie pisemnej. 

31. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
terminem, składania ofert. 
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32. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.  

33. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami w imieniu zamawiającego 
są: 

33.1 w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec – kierownik Działu 
Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (015) 823-22-95 w. 32 

33.2 w sprawach merytorycznych: Janusz Rejczyk – kierownik Wydziału 
Uzdatniania Wody, tel: (015) 823-21-93, kom: 0692-459-427. 

Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

34. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

35. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. 

36. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

37. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

38. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane 
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.     

39. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  

40. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez Wykonawcę. 

41. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

42. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę 
wydruku komputerowego lub maszynopisu. 
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43. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie.  

44. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania 
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

45. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

46. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów 
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby 
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

47. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 
Zawarto ść oferty: 
 
48. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej SIWZ, 

c) Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami  
potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót,  

d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
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postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego.  

f) dowód wniesienia wadium, 
g) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszej SIWZ, 

49. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z 
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

 

Miejsce, termin i sposób zło żenia oferty: 

50. Ofertę należy złożyć w  sekretariacie siedziby Zamawiającego  
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu,  
ul.  Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,  w nieprzekraczalnym terminie: 

 
do dnia: 6 sierpnia 2008 r. do godz. 1000 czasu lokalnego 

 
51. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco: 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, 
39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1 

   
Oferta w postępowaniu na : 

„Remont elewacji budynków technologicznych SUW  
w Jeziórku” 

Nie otwierać przed dniem:  6 sierpnia 2008 r., godz. 1030 

 

52. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres 
Wykonawcy. 

53. Jeżeli koperta nie została zaklejona i oznakowana zgodnie z powyższymi 
wymaganiami, Zamawiający nie przyjmie odpowiedzialności za nie dotarcie 
przesyłki do odbiorcy czy za przedwczesne otwarcie oferty. 

54. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie 
ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy 
zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

55. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela 
Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 
56. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 
Tarnobrzeg,    
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W dniu: 6 sierpnia 2008 r. o godz.  1030 czasu lokalnego 
 
57. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

Tryb otwarcia ofert: 

W trakcie publicznej sesji otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo 
ogłosi obecnym: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
2) informacje dotyczące ceny. 

58. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

Termin zwi ązania ofert ą 

59. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30  dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

60. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach,  
na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego 
zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

61. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje 
utraty wadium.  

62. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

Kryteria oceny ofert: 

63. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

63.1 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania; 

63.2 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

64. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – waga kryterium 100% 

65. W tym kryterium zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak 
najniższą cenę. 

66. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który po spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu oraz wymogów zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia zaoferował najniższą cenę. 
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Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

67. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej 
zmienić. 

68. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

69. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną 
ryczałtową. 

70. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 
wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wypełnionym i 
podpisanym kosztorysem sporządzonym na podstawie załączonego 
przedmiaru robót (Część III SIWZ). Kosztorys należy dołączyć do oferty.  

70.1 Cena oferty obejmujaca podatek VAT musi być wyrażona w złotych w 
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (setne części złotego). 

70.2 Do porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto zawierajacą podatek 
od towarów i usług (VAT). 
 

Termin realizacji zamówienia: 

71. Wymagany termin realizacji zamówienia - data zakończenia robót: 31 
października 2008. 

Termin zawarcia umowy:  

72. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana wskazując jednocześnie miejsce  
i termin podpisania umowy. 

73. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu Zamawiającego (Część II SIWZ). 

74. Akceptacja treści projektu umowy nastąpi przez podpisanie każdej strony 
załączonej umowy przez osobę uprawnioną. 

75. Niepodpisanie umowy w terminie, uważane będzie za uchylenie się od jej 
podpisania, co skutkuje wyborem innego wykonawcy. 

Podwykonawstwo:  

76. Na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą Wykonawca musi 
uzyskać zgodę Zamawiającego. 

77. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, od dnia przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi pisemnego 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
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78. Umowa, o której mowa w pkt 77 powinna zawierać zapis zobowiązujący 
podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez 
Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące 
przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na 
rachunek bankowy podwykonawcy. 

79. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców 

 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 
 
dla postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont 
elewacji budynków technologicznych SUW w Jeziórku” prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-11-08 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 
 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez :        
 
Nazwa Wykonawcy: 
Adres Wykonawcy: 
   
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko:  
Adres: 
Nr telefonu: 
Nr faksu: 
Adres e-mail: 
 
4. My niżej podpisani oświadczamy, że: 
 

   1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

   2) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia  zgodnie z treścią 
SIWZ,  
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   3) cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi 
.................. zł  (słownie: ........................................................................) plus 
należny podatek VAT w wysokości ................... zł, stawka VAT ….. , co 
stanowi łącznie kwotę ……….  (słownie: ........................................................)  

   4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od terminu składania ofert 

   5) akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 

   6) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę  
zobowiązujemy  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane 
przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy się  zabezpieczyć umowę zgodnie 
z treścią pkt. 18-28 SIWZ, 

   7) składamy niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia] ,  

   8)  nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w 
celu udzielenie niniejszego zamówienia,  

9) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom] :  

l.p. Nazwa części zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy 

a)    

b)    

 

5. Podpis(y): 

Pieczęć Wykonawcy:    Miejscowość i  data: 

      ……………………………………………… 

 

 

…………………………………………….. 

 

 
l.p. 

Nazwa Wykonawcy Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 2 – wzór o świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w post ępowaniu.   

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  

 
dla postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont 
elewacji budynków technologicznych SUW w Jeziórku” prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-11-08 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

 
2. WYKONAWCA: 
Nazwa Wykonawcy: 
Adres Wykonawcy: 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczamy, że: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub 

czynności;  

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  
a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

3. Podpis(y): 

Pieczęć Wykonawcy:    Miejscowość i  data: 

      ……………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

 
l.p. 

Nazwa Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 
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Załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót budowlany ch .  

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont 
elewacji budynków technologicznych SUW w Jeziórku” prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-11-08 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Wiślna 1,  39-400 TARNOBRZEG 
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252 
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24 
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl 

 
2. WYKONAWCA: 
Nazwa Wykonawcy: 
Adres Wykonawcy: 
 

OŚWIADCZAMY, ŻE:  
 
wykonaliśmy następujące roboty budowlane: 
 

Data wykonania umowy 

L.p Przedmiot roboty 
budowlanej 

Wartość 
brutto Data rozpo-

częcia 

Data 
zakończe-

nia 

Odbiorca  (nazwa, adres, 
nr telefonu do kontaktu) 

1      

2      

3      

4      

5      

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający 
należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych. Brak 
dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania roboty 
budowlanej skutkuje nie uznaniem danej roboty za należycie wykonaną  

3. Podpis(y): 

Pieczęć Wykonawcy:    Miejscowość i  data: 

      ……………………………………………… 

 

…………………………………………….. 
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l.p. 

Nazwa Wykonawcy(ów) Nazwisko i imię osoby 
(osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

 
 
 
 
 

   

 
 

 
Część II SIWZ 
Wzór umowy (projekt)  

 
 

UMOWA nr KZM/11/08 
 

Zawarta w dniu ……………………………… w Tarnobrzegu pomiędzy: 
 
Przedsi ębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnob rzegu  
reprezentowanym przez: 
 
1. Prezesa Zarz ądu    - Antoniego Sikonia 
2. Wiceprezesa Zarz ądu   - Jacka Rudnickiego  
 
z siedzibą: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Rejestrze Przedsiębiorców 
pod Nr KRS- 0000112520;  
NIP: 867-00-03-252; Regon: 830337895 
Kapitał zakładowy: 40407000,00 zł 
 
zwanym dalej Zamawiaj ącym 
a  
……………………………….. 
 
zwanym dalej Wykonawc ą  

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont elewacji 
budynków technologicznych SUW w Jeziórku” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  KZM-11-
08) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia o  

nazwie: „ Remont elewacji budynków technologicznych SUW w Jeziórku” , zwanego 
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dalej „przedmiotem umowy”. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki 

jego wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiących integralną część 
niniejszej umowy.  

 
 

Terminy realizacji umowy. 
 

§ 2 
 

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1) termin przekazania placu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy 
2) termin rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy  
3) termin zakończenia robót: do dnia 31 października 2008 roku. 

 

Obowi ązki Zamawiaj ącego 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia 
podpisania niniejszej umowy teren budowy, w związku z tym: 

a) dostarczy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami, 

b)   przekaże dziennik budowy. 

2. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie mgr inż. Tadeusz Dusak. 

4. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami 
Ustawy z dnia 7 lipca  1994 r.  -  Prawo  Budowlane , z późniejszymi zmianami. 

 
Obowi ązki Wykonawcy 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

zgodnie z dokumentacją, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami 
prawa, 

2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać 
wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego / inspektora nadzoru  /  Wykonawca 
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów  certyfikat na 
znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. 
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4. Wykonawca zapewni  potrzebne oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz 
materiały wymagane do  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót 
wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. Badania, o których 
mowa będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
 

§ 5 
 

1. Organizacja , wykonanie i utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy. 
2. Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnego opracowania organizacji ruchu, 

organizacji robót ,budowy zaplecza  oraz kosztów za wykorzystane do celów 
przebudowy media   /energia elektryczna, woda ,gaz, paliwa,  itp/   inwentaryzacji 
powykonawczej, ubezpieczeń itp.   

3.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych zamówieniem.  
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 
mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 
wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy 
wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru 
pobranych ilości. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami 
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wycenionym 
Kosztorysie ofertowym. 

 
§ 6 

 
1. Od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy odpowiada on zarówno 

za stan bhp wraz z wykonaniem wymaganych zabezpieczeń ochronnych, ochronę 
przeciwpożarową i dozór mienia na tym terenie, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w okresie trwania budowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wykonywania 
robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca naprawi na własny koszt szkody i zniszczenia wyrządzone osobom 
trzecim w wyniku prowadzonych robót, 

4.  Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń 
losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy 
Wykonawca naprawia na własny koszt. 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót ubezpieczyć swoich 
pracowników od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków oraz w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu 
kserokopie polisy ubezpieczeniowej. 

§ 8 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………………………….. - 
posiadającego stosowne uprawnienia budowlane  

2. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
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Zatrudnienie podwykonawców 
 

§ 9 

80. Na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą Wykonawca musi 
uzyskać zgodę Zamawiającego. 

81. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, od dnia przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi pisemnego 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

82. Umowa, o której mowa w ust. 2 powinna zawierać zapis zobowiązujący 
podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez 
Wykonawcę zapłaty za roboty zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące 
przedmiot tej umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu należności na 
rachunek bankowy podwykonawcy. 

83. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców 

 
Zasady i terminy dokonywania odbiorów. 

 
§ 10 

 
1. Każdorazowy odbiór wykonanych robót bądź częściowy bądź końcowy 

dokumentowany jest stosownym protokołem. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania inspektora nadzoru o gotowości 

do odbioru elementów robót ulegających zakryciu i robót zanikających .Nie 
poinformowanie  przez Wykonawcę o w/w  faktach zobowiązuje go do odkrycia 
robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót , a następnie 
przywrócenia  robót do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia robót, ich części bądź urządzeń  w toku realizacji  -  naprawienia ich i 
doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania odbioru w terminie 3 dni od dnia 
zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę. Nie dokonanie odbioru przez 
Inspektora Nadzoru upoważnia Wykonawcę do kontynuowania robót. 

4. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót 
objętych tym odbiorem i po sporządzeniu protokołu jest podstawą do wystawienia 
faktury częściowej. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu. 

5. Zgłoszenie do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu 
oraz robót w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy. 

6. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy. 
7. Minimum 3 dni przed planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy 

kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru, 
przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład 
których wchodzą między innymi: 
a) dziennik budowy, 
b) inwentaryzacja powykonawcza zadania  
c) dokumentacja powykonawcza zadania; 
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8. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych (max. 3 
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę) Inspektor Nadzoru pisemnie 
potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości 
do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji 
odbiorowej. 

9. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od 
dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia 
gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej 
skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia 
Zamawiającemu gotowości do odbioru.    

10. Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa przeprowadza odbiór 
przedmiotu umowy, w szczególności sprawdza zgodność wykonanych robót z 
warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot 
umowy został wykonany bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje 
niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru 
robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu termin 
wykonania przedmiotu umowy.   

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 11 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto wraz z podatkiem VAT w wysokości ........................................ 
złotych (słownie: .............................................. ....................................................), 
w tym kwota netto wynosi ...................................... złotych (słownie: ………… 
..............................................................................................................................).  

 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest równe wartości umowy. 
3. Zapłata za wykonane roboty odbywać się będzie zgodnie z zasadami 

określonymi w § 12 niniejszej umowy. 
 
 

§ 12 
 

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 
odbioru robót (częściowego, końcowego). 

2. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy są następujące: 

a. fakturowanie częściowe: za wykonany i odebrany przez Inspektora 
Nadzoru zakres robót według procentowego zaawansowania 
wykonanych robót do kwoty nie wyższej niż 80 % wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1, 

b. faktura końcowa: Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu 
odbioru całości przedmiotu umowy (protokołem końcowego odbioru 
robót),  

3. Termin płatności faktur wynosi 28 dni od daty wpływu do Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Za 
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termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku 
Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

5. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługują odsetki w ustawowej wysokości 

6. Zapłata wynagrodzenia za odebrane roboty wykonane przez podwykonawcę 
zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej faktury 
Wykonawcy wystawionej na kwotę równą wynagrodzeniu podwykonawcy 
określonemu w umowie podwykonawcy z Wykonawcą z dyspozycją 
bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy. 

 
Kary umowne 

 
§ 13 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą stanowić kary 
umowne z następujących tytułów: 
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, za każdy dzień  
zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zakończenia robót ustalonego w 
§ 2 pkt 3) , do dnia protokolarnego odbioru robót. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym 
mowa w § 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy 
brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, 

2. Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar za zwłokę w zapłacie 
faktury w wysokości ustawowych odsetek. 

 
Odst ąpienie od umowy 

 
§ 14 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli: 

a. Zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy; 
b. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c. Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez 

okres 14 dni; 
d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie 

kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; 
e. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa i dokumentacja techniczna; 
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma 
obowiązek wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym 
oraz zabezpieczenia terenu budowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana 
inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę 
rozliczenia między stronami. 

 
 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 
 

§ 15 
 

1.  Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości - 5 % 
wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 11 
ust. 1, tj. w wysokości ................................. złotych (słownie: ............................ 
......................... ............................................... złotych). 

2.  Całość zabezpieczenia tj. ........................ złotych została wniesiona przez 
Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie ……………………………… 
........................................................ . Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

3.  Zwrot wniesionego zabezpieczenia:  
a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ........................................... 

złotych, gwarantująca należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolniona 
w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego robót i stwierdzeniu przez 
Zamawiającego wykonanie ich w sposób należyty, bez jakichkolwiek wad i 
usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego w stosunku do 
Wykonawcy. 

b) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ................................... złotych 
zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości i 
rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż wciągu 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

4. Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
niepieniężnej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość  potrącenia wymaganej 
kwoty pieniężnej z kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez 
Wykonawcę faktury końcowej.  

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do 
Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania 
się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części 
koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu 
gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
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Gwarancja jako ści i r ękojmia 
 

§ 16 
 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, 

zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które 
pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, na okres 3 
lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. 

3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości 
i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. 

4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne 
będą się odbywały w następujących terminach: 
a. na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez 

Zamawiającego wad lub usterek, 
b. na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 
c. na uzasadniony wniosek wykonawcy. 

5. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi 
Wykonawca.  

6. Jeżeli w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości ujawnione zostaną wady lub/i 
usterki dające się usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Przepisy ko ńcowe 

 
§ 17 

 
Pod rygorem nieważności wszelkie zmiany umowy dokonywane są na piśmie w 
formie aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 18 
 
Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą 
pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19 
 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy Kodeks Cywilny, ustawy – Prawo budowlane oraz innych przepisów 
prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.  
 
 

§ 20 
 
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 21 
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Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
egz. dla każdej ze stron. 
              
 
Zamawiaj ący:       Wykonawca:  
 

 
 

 
 
Część III 
Przedmiar robót  
 
 

Lp Normatyw Opis Suma 

1 
Obiekt: Budynek starych filtrów   

 1. 1. 
   Element: Elewacja i roboty zewn ętrzne   

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 
1.2*2.1*4 
  10.0800 

  

 1. 1. 1. KNNR 
00-03-0701-0400 
[1] 

Jm. m2 Razem: 10,08 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych 
gzymsów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników 
1.2*4 
  4.8000 

  

 1. 1. 2. KNNR 
00-03-0607-0500 
[1] 

Jm. m2 Razem: 4,8 

Parapety, półki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. 
do 30 cm - wariant 1 
1.2*4 
  4.8000 

  

 1. 1. 3. KNR-W 
02-02-2119-0200 
[2] 

Jm. m Razem: 4,8 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 
1.3*2.2 
  2.8600 

  

 1. 1. 4. KNNR 
00-03-0702-0600 
[1] 

Jm. m2 Razem: 2,86 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach 
45 
  45.0000 

  

 1. 1. 5. KNNR 
00-03-0601-0100 
[1] 

Jm. m2 Razem: 155 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z 
zapr.cementowej o pow.do 5 m2 
48 
  48.0000 

  

 1. 1. 6. KNNR 
00-03-0604-0200 
[1] 

Jm. m2 Razem: 155 

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne 
nakrapiane 
7*14.2+8*7.2*2+(22+18.2)*7 
  496.0000 

  

 1. 1. 7. KNNR 
00-02-1001-0400 
[1] 

Jm. m2 Razem: 586 

 1. 1. 8. KNR 
02-02-0508-0400 
[3] 

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - 
wariant 1 
42 
  42.0000 
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Jm. m Razem: 42 

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych 
z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm 
19*2*0.5 
  19.0000 

  

 1. 1. 9. KNR 
04-01-0530-0600 
[4] 

Jm. m2 Razem: 36 

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z 
tworzyw sztucznych o śr. 110 mm - odcinki pionowe 
3*7 
  21.0000 

  

 1. 1.10. KNR-W 
04-01-0536-0200 
[2] 

Jm. m Razem: 21 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odleg. 1 km 
3.0000 

3 

 1. 1.11. KNR 
04-04-1103-0400 
[5] 

Jm. m3 Razem: 3 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 
3.0000 

3 

 1. 1.12. KNR 
04-04-1103-0100 
[5] 

Jm. m3 Razem: 3 

Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o dług. ponad 4 m 
6.0000 

6 

 1. 1.13. KNR-W 
02-02-1213-0400 
[2] 

Jm. m Razem: 6 

 1. 2. 
   Element: Klatka schodowa   

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą 
emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 
2.5*4.7*3+3.4*2.5*2+4.7*3 
  66.3500 

  

 1. 2. 1. KNNR 
00-03-0605-0400 
[1] 

Jm. m2 Razem: 66,35 

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z 
jednokrotnym szpachlowaniem 
1.7*4.7*4+2.5*1.7*4 
  48.9600 

  

 1. 2. 2. KNNR 
00-03-0605-0600 
[1] 

Jm. m2 Razem: 48,96 

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 
zmiana grubości o 10 mm 
12 
  12.0000 

  

 1. 2. 3. KNNR 
00-02-1202-0300 
[1] 

Jm. m2 Razem: 12 

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 
30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 
12.0000 

12 

 1. 2. 4. KNNR 
00-02-1209-0300 
[1] 

Jm. m2 Razem: 12 

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm 
układanych na zaprawie klejowej 
1.2*.3*21 
  7.5600 

  

 1. 2. 5. KNR-W 
02-02-1120-0200 
[2] 

Jm. m2 Razem: 7,56 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia 
czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy 
powierzchni B) 
8*3.14*0.3 
  7.5360 

  

 1. 2. 6. KNR 
07-12-0101-0600 
[6] 

Jm. m2 Razem: 7,536 
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Odtłuszczanie rurociągów 
7.5360 

7,536 

 1. 2. 7. KNR 
07-12-0105-0400 
[6] 

Jm. m2 Razem: 7,536 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi 
rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm - wariant 1 
8*3.14*0.3 
  7.5360 

  

 1. 2. 8. KNR 
07-12-0205-0600 
[6] 

Jm. m2 Razem: 7,536 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 
- wariant 1 
4.0000 

4 

 1. 2. 9. KNR 
04-01-1212-0500 
[4] 

Jm. m2 Razem: 4 

 1. 3. 
   Element: WC   

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą 
emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 
1.7*2.3+8.5*1.7+1*1.7+5.4*1.7+6.4*1.7+1.7*1.7 
  43.0100 

  

 1. 3. 1. KNNR 
00-03-0605-0400 
[1] 

Jm. m2 Razem: 43,01 

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z 
jednokrotnym szpachlowaniem 
1*1.7+1.7*1.7+1.5*1.7*1.7*1.7 
  11.9595 

  

 1. 3. 2. KNNR 
00-03-0605-0600 
[1] 

Jm. m2 Razem: 11,9595 

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia 
czystości rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm (stan wyjściowy 
powierzchni B) 
5*2*3.14*0.15 
  4.7100 

  

 1. 3. 3. KNR 
07-12-0101-0600 
[6] 

Jm. m2 Razem: 4,71 

Odtłuszczanie rurociągów 
4.7100 

4,71 

 1. 3. 4. KNR 
07-12-0105-0400 
[6] 

Jm. m2 Razem: 4,71 

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi 
rurociągów o śr.zewn.ponad 219 mm - wariant 1 
4.7100 

4,71 

 1. 3. 5. KNR 
07-12-0205-0600 
[6] 

Jm. m2 Razem: 4,71 

2 
Obiekt: Budynek reagentów   

 2. 1. 
   Element: Budynek reagentów   

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z 
zapr.cementowej o pow.do 5 m2 
45 
  45.0000 

  

 2. 1. 1. KNNR 
00-03-0604-0200 
[1] 

Jm. m2 Razem: 175 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach 
45 
  45.0000 

  

 2. 1. 2. KNNR 
00-03-0601-0100 
[1] 

Jm. m2 Razem: 175 

 2. 1. 3. KNNR 
00-02-1001-0400 
[1] 

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych szlachetne 
nakrapiane 
1081 
  1081.0000 
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Jm. m2 Razem: 1081 

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych 
szpachlowanych jednokrotnie - wariant 1 
28 
  28.0000 

  

 2. 1. 4. KNR 
04-01-1212-0200 
[4] 

Jm. m2 Razem: 28 

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych 
z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm 
0.65*35 
  22.7500 

  

 2. 1. 5. KNR 
04-01-0530-0600 
[4] 

Jm. m2 Razem: 22,75 

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach 
o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 
- analogia rozbiórka okna z luksfer 
3*0.15 
  0.4500 

  

 2. 1. 6. KNR 
04-04-0104-0100 
[5] 

Jm. m3 Razem: 0,45 

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie 
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 2 
3.0000 

3 

 2. 1. 7. KNR 
04-01-0303-0201 
[4] 

Jm. m2 Razem: 3 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na 
odleg. 1 km 
2.0000 

2 

 2. 1. 8. KNR 
04-04-1103-0400 
[5] 

Jm. m3 Razem: 2 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę 
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 
2.0000 

2 

 2. 1. 9. KNR 
04-04-1103-0100 
[5] 

Jm. m3 Razem: 2 

3 
Obiekt: Chlorownia   

 3. 1. 
   Element: Chlorownia   

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) 
5*1.4*0.03 
  0.2100 

  

 3. 1. 1. KNNR 
00-03-0405-0200 
[1] 

Jm. m3 Razem: 0,21 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na 
ścianach lub podłogach 
5*1.4 
  7.0000 

  

 3. 1. 2. KNR 
04-01-0211-0300 
[4] 

Jm. m2 Razem: 7 

Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem 
(trzy warstwy papy na deskowaniu) 
4*1.4 
  5.6000 

  

 3. 1. 3. KNNR 
00-03-0502-0100 
[1] 

Jm. m2 poł. Razem: 5,6 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-
wap.o pow.do 5 m2  - wariant 1 
12*0.5+23 
  29.0000 

  

 3. 1. 4. KNNR 
00-03-0604-0100 
[1] 

Jm. m2 Razem: 29 
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Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną 
dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem 
2.5*5.5+8*2*0.6 
  23.3500 

  

 3. 1. 5. KNNR 
00-02-1401-0300 
[1] 

Jm. m2 Razem: 23,35 

4 
Obiekt: Budynek administracyjny   

 4. 1. 
   Element: Budynek Administracyjny   

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 
0.9*2.3 
  2.0700 

  

 4. 1. 1. KNNR 
00-03-0702-0600 
[1] 

Jm. m2 Razem: 2,07 

 
 
Tarnobrzeg, dn: 21 lipca 2008 r. 

 
        
 
       
            

 
     
 
 
    Zatwierdzam: 

                   ............................................................ 
                (podpis Kierownika zamawiającego) 

 
 
 
 
 


