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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
 

 

 

„BUDOWA ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W 

MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA:  

Przetarg nieograniczony 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.       

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, maj 2017 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

tel. 071 390-72-19,  

faks 071 390-72-19. 

www.katywroclawskie.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

III. Informacje ogólne: 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwana dalej SIWZ, jest oznaczone znakiem ZP 271.22.2017 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie  

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy PZP wraz z aktami 

wykonawczymi.  

W zakresie nieuregulowanym w ustawie PZP mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) – dalej k.c.,  

4. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. 

5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również 

umowa o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone w języku polskim. 

6. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 

sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

11. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% wartości ceny ofertowej brutto  

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, albo do reprezentowania ich  

i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie zakresu prac, których wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom. 
 

CPV:  

 

45 000000 – 7  Roboty Budowlane 

45.212330 – 8  Roboty budowlane w zakresie bibliotek 

45 111230 – 9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45.330000 – 9  Roboty instalacyjne wod.-kan. i sanitarne 

45 331100 – 7  Instalowanie centralnego ogrzewania 

45 331210 – 1  Instalowanie wentylacji 

45 311200 – 2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

http://www.katywroclawskie.pl/
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IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej w konstrukcji 

drewnianej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  

   

1. Fundamenty  

Projektuje się wykonanie ław fundamentowych o przekroju 50x30cm, zbrojonych prętami 

żebrowanymi o średnicy 12 i 14mm. Pręty łączone strzemionami o średnicy 6 mm w 

rozstawie co 30cm. Stal zbrojeniowa St3SX, beton klasy C20/25. Ławy wykonane na 

warstwie odsączającej grubości 20cm z piasku rzecznego  o grubości ziaren 0,2 do 2mm.  

Ścianki fundamentowe wykonane z bloczków fundamentowych 24x28x12cm klasy betonu 

C20/25. Fundamenty należy zabezpieczyć podwójną warstwą bitumicznej masy 

hydroizolacyjnej. 

 

2. Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne  (warstwa 4) 

konstrukcję stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x14xm (klasa drewna K27). 

Belki pionowe w rozstawie osiowym 62,5cm, spinane od dołu i góry podwalina i oczepem o 

przekroju 5x14cm. Na prostopadłych do wiązarów kratowych dachu, oczep złożony z 

dwóch belek 5x14cm. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane nadproża z 

podwójnej belki 5x14cm. Pod oknami rygle 5x14cm. Nadproża i rygle mocowane do belek 

pionowych konstrukcji szkieletowej. Narożniki ścian wzmocnione zastrzałami, np. 

stalowymi. Konstrukcja szkieletowa z obu stron obita płytami OSB-3 gr. 12,5mm. Od 

wewnątrz ściany wykończone podwójną warstwą płyt kartonowogipsowych 

ognioodpornych KGF, w miejscach narażonych na wilgoć dodatkowo odpornych na wilgoć 

FH2.  

Warstwy ściany zewnętrznej: 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) / płyta OSB ( 1,2 ) / 

paroizolacja / słupy konstrukcyjne 14x5cm w rozstawie max. 62,5cm (14cm) / pustka 

powietrzna między słupami (4cm) / wełna mineralna pomiędzy słupami (10cm) / płyta OSB-

3 (1,2cm) / wiatroizolacja / wełna mineralna (10cm) / tynk mineralny na siatce w kolorze 

jasnoszarym RAL7044. 

 

3. Ściany wewnętrzne  (warstwa 5, 6) 

Konstrukcję stanowi szkielet drewniany z belek o przekroju 5x12 i 5x8cm (klasa drewna 

K27). Belki pionowe w rozstawie osiowym 62,5cm, spinane od dołu i góry podwalina i 

oczepem o przekroju 5x12 i 5x8cm. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi mocowane 

nadproża z belki 5x12 i 5x8cm. Nadproża i rygle mocowane do belek pionowych 

konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja szkieletowa z obu stron obita płytami OSB-3 gr. 

12,5mm. Od wewnątrz ściany wykończone podwójną warstwą płyt kartonowogipsowych 

ognioodpornych KGF, w miejscach narażonych na wilgoć dodatkowo odpornych na wilgoć 

FH2.  

Warstwy ściany wewnętrznej z belek 5x12 (warstwa 6): 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) / 

płyta OSB (1,2) /słupy konstrukcyjne 12x5cm w rozstawie max. 62,5cm (12cm) / pustka 
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powietrzna między słupami (2cm) / wełna mineralna pomiędzy słupami (10cm) / płyta OSB-

3 (1,2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) 

Warstwy ściany wewnętrznej z belek 5x8 (warstwa 5): 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) / płyta 

OSB (1,2) / słupy konstrukcyjne 8x5cm w rozstawie max. 62,5cm (12cm) / pustka 

powietrzna między słupami (3cm) / wełna mineralna pomiędzy słupami (5cm) / płyta OSB-3 

(1,2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) 

 

4. Podłoga na gruncie 

Przekrój przez warstwy podłogi (warstwa 3): posadzka (glazura/gres 2,0cm) / wylewka 

betonowa (5,0cm) / folia ochronna PE / styropian FS-25 w warstwach 5+5cm w wierzchniej 

warstwie ułożone przewody instalacji CO (20cm) / izolacja przeciwilgociowa /wylewka 

betonowa B15 zbrojona siatką (10cm) / podsypka z warstwy piasku (10cm) / zagęszczony 

grunt rodzimy  

 

5. Strop 

Przekrój przez warstwy stropu (warstwa 2): pas dolny wiązara dachowego (14cm) / 

wiatroizolacja / wełna mineralna pomiędzy wiązarami (25cm) / paroizolacja / płyta OSB-3 

perforowana (1,2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) 

 

6. Pokrycie dachu 

Przekrój przez warstwy dachu (warstwa 1): panele z blachy na rąbek stojący / deskowanie z 

desek 25x100mm w odstępach co 50mm (2,5cm) / wiązar dachowy pas górny (14cm) 

 

7. Pokrycie dachu nad wiatrołapem 

Przekrój przez warstwy dachu na wiatrołapem (warstwa 7): panele z blachy na rąbek stojący 

/ 2x papa termozgrzewalna na lepiku (0,5cm) / deskowanie z desek 25x100 pełne (2,5cm) / 

wiatroizolacja / wełna mineralna pomiędzy krokwiami (10cm) / paroizolacja / płyta OSB-3 

(1,2cm) / 2xpłyta GKF lub FH2 (2,5cm) 

 

8. Ślusarka okienna i drzwiowa 

Okna z PVC rozwieralno uchylne, drzwi ze stolarki aluminiowej i drewnianej: 

dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe. Stolarka w kolorze białym, wg zestawienia na rys. A-11 

Drzwi zewnętrzne wejściowe oznaczone w projekcie jako D1 wykonać wg zestawienia 

stolarki jako drzwi dwuskrzydłowe(skrzydło robocze szerokości 100 cm), otwierane na 

zewnątrz, aluminiowe, z przeszkleniem „szybą bezpieczną”, ocieplone, antywłamaniowe, z 

listwą antypaniczną i samozamykaczem, EI 30. Współczynnik przenikania ciepła dla całych  

drzwi U=1,1 W/m
2
K 

Drzwi D2 i D3 drewniane, wzmocnione , pełne, jednoskrzydłowe (światło skrzydła 

szerokości 90 i 100cm) z nawiewem i samozamykaczem. 

Projektuje się stolarkę z tworzywa sztucznego PVC w kolorze białym z funkcja rozwieralno 

– uchylną. Okna powinny być min. czterokomorowe na bazie konstrukcji stalowej, 

cynkowanej, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna max.  Uo < 0,9 W/m
2
k, 

izolacyjności akustycznej Rw = 30÷32 dB i współczynniku infiltracji powietrza a = 0,3 m
3
/m 

x h x da x Pa
2/3

 (z nawiewnikami). Okucia obwiedniowe. Okna z mikrowentylacją oraz 

możliwością rozszczelnienia, przepuszczalność promieniowania Uv < 20 %, 

przepuszczalność światła > 80 %. Uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego EPDM. 
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Projektuje się parapetów podokiennych wewnętrznych na parapety z konglomeratów 

grubości 3cm i zewnętrznych na parapety z blachy tytanowo – cynkowej grubości 0,6 mm 

 

9. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

izolacja pozioma posadzki i pomieszczeń mokrych: folia PVC 

izolacja pionowa ścian fundamentowych – np. Abizol ST 

ściany fundamentowe docieplone płytami styropianu ekstrudowanego gr. 5cm 

izolacja termiczna posadzki parteru: styropian FS-25 gr. 20cm 

ściany zewnętrzne ocieplone wełna mineralną gr. 20cm 

ściany wewnętrzne wygłuszone wełna mineralną grubości 5 i 10cm 

stropodach docieplony wełna mineralna gr. 25cm 

Zestawienie drewna konstrukcyjnego:  

nr przekrój długość liczba   

elementu nazwa elementu [cm] [cm] [szt.]  objętość [m3] 

1 podwalina 1 5*14 1394 2 0,19516 

2 podwalina 2 5*14 580 2 0,0812 

3 podwalina 3 5*14 265 1 0,01855 

4 podwalina 4 5*14 206 1 0,01442 

5 podwalina 5 5*14 644 1 0,04508 

6 podwalina 6 5*14 198 1 0,01386 

7 podwalina 7 5*14 198 1 0,01386 

8 podwalina 8 5*14 136 1 0,00952 

9 podwalina 9 5*12 217,5 2 0,0261 

10 podwalina 10 5*12 218 2 0,02616 

11 podwalina 11 5*8 118 1 0,00472 

12 podwalina 12 5*8 55 1 0,0022 

13 podwalina 13 5*8 85 1 0,0034 

14 podwalina 14 5*8 26 1 0,00104 

15 oczep 1 5*14 1380 4 0,3864 

16oczep 2 5*14 566 2 0,07924 

17 oczep 3 5*14 554 2 0,07756 

18 oczep 4 5*14 136 4 0,03808 

19 oczep 5 5*12 552 1 0,03312 

20oczep 6 5*8 228 1 0,00912 

21 oczep 7 5*8 166 1 0,00664 

22 nadproże 1 5*14 120 14 0,1176 

23 rygiel 1 5*14 120 7 0,0588 

24 słupek dolny 5*14 53,5 7 0,026215 

25 słupek górny 5*14 27 7 0,01323 

26 nadproże 2 5*14 125,5 6 0,05271 

27 słupek górny 2 5*14 30 3 0,0063 

28 nadproże 3 5*14 117 2 0,01638 

29 słupek górny 3 5*12 39 2 0,00468 

30 nadproże 4 5*12 105,5 3 0,01899 

31 słupek górny 4 5*8 39 3 0,00468 

32 słup 1 5*14 240,5 51 0,858585 

33 słup 2 5*14 245,5 21 0,360885 

34słup 3 5*12 245,5 20 0,2946 
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35 słup 4 5*8 245,5 13 0,12766 

36 wiązar Wl 3,8*14 380,6 50 1,012396 

37 wiązar W2 3,8*14 610,8 25 0,816945 

38 wiązar w3 3,8*8,9 177,2 50 0,299468 

39 wiązar W4 3,9*8,9 102,6 50 0,173394 

40 krokiew 6*12 170,5 12 0,147312 

  SUMA  5,49626 

10. Roboty wykończeniowe 

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym w kolorze jasnoszarym RAL7044, 

cokół do wysokości 30cm ponad poziomem terenu z tynku mozaikowego w kolorze szarym. 

Ściany i sufity pomieszczeń użytkowych malować dwukrotnie farbami emulsyjnymi 

odpornymi na ścieranie, do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym, w 

pomieszczeniach mokrych wysokości 2m nad poziomem podłogi należy zastosować 

okładzinę z glazury 20x20cm w kolorze jasnoszarym. 

Posadzki w wiatrołapie wykończone gresem IV klasy ścieralności w odcieniu 

szarobeżowym z ciemnoszarymi fugami, w pozostałych pomieszczeniach glazura IV klasy 

ścieralności w odcieniu szarobeżowym z ciemnoszarymi fugami. 

Parapety wewnętrzne z poliwęglanu, zewnętrzne z blachy. 

Obróbki blacharskie pionowe i poziome, wykona z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, 

powlekanej. Obróbki w kolorze RAL 9007 

Odprowadzenie wody poprzez rynny śr. 125mm i rynny spustowe śr. 90mm, z dachu 

wiatrołapu rynną śr. 100mm i rynną spustową 63mm. Rynny z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej, mocowane z nachyleniem 0,3%. Rynny z blachy stalowej 

ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 9007 

Wentylacja i system grzewczy wg projektu instalacji. 

Roboty zewnętrzne: ciąg pieszojezdny wraz z podejściem do budynku z kostki betonowej 

gr. 8cm w kolorze szarym i grafitowym. Ciąg ograniczony krawężnikiem betonowych 

15x30cm na ławie betonowej, dojście do budynku o nachyleniu max. 5% z kostki betonowej 

grafitowej ograniczonej obrzeżem 8x30cm na ławie betonowej. 

11. Sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystanie z 

obiektu 

Zapewniono dostępność do projektowanego budynku osobom niepełnosprawnym. 

Ukształtowanie terenu przed wejściem zapewnia spocznik na poziomie drzwi, przed 

wejściem o wymiarach 150x150cm po otworzeniu drzwi. Drzwi wejściowe o szerokości 

skrzydła min 90cm z progiem max. 2cm. Toalety i drzwi wewnętrzne przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych. 

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

wysokość kondygnacji użytkowej parteru – 2,55 m 

wysokość całkowita – 4,43m 

ilość użytkowych kondygnacji naziemnych – 1 

budynek zaliczony do kategorii obiektów niskich - N 

powierzchnia zabudowy - 94,40m² 

powierzchnia użytkowa pomieszczeń w zakresie opracowania – 85,65m² 

kubatura 215,84m3 

kategoria zagrożenia ludzi w całym budynku ZL III 

wymagana klasa odporności pożarowej „D” 
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Zaprojektowane elementy budynku spełniają wymogi w/w klasy odporności ogniowej: 

główna konstrukcja nośna – R30 

konstrukcja dachu (-) 

strop - REI30 

ściana zewnętrzna – EI30 

ściana wewnętrzna - (-) 

pokrycie dachu - (-) 

Wszystkie elementu konstrukcyjne budynku wykonane z drewna czterostronnie K27 

zabezpieczonego środkiem bio- i ogniochronnym typu Amarvin do stanu niepalności 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu znajdującego się przy ul. 

Krótkiej w odległości ok 47m. 

Wyjścia ewakuacyjne oznakować znakami ewakuacyjnymi 

13. Roboty różne, uwagi końcowe 

1) Przed wejściami do budynku należy zamontować wycieraczki typu „ACO” z 

miejscowym odwodnieniem i skrobaczkę do obuwia. 

2) Należy zamontować na klej syntetyczny lub silikon odbojniki w posadzce przy 

wszystkich drzwiach (oprócz drzwi D4 - wewnętrznych w pomieszczeniach 

sanitarnych). 

3) Wszystkie elementu konstrukcyjne budynku wykonane z drewna czterostronnie 

struganychK27 zabezpieczonego środkiem bio- i ogniochronnym typu Amarvin do 

stanu niepalności 

4) Zakotwienie drewnianej konstrukcji nosnej budynku za pomocą kotew M12 w 

rozstawie co 100cm, zabetonowanych w fundamentach, 

5) Wszystkie stalowe łączniki konstrukcji szkieletowej cynkowane ogniowo 

6) Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

7) Wszystkie materiały stosowane do realizacji powinny posiadać certyfikat lub 

aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

8) Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór, należy wykonywać 

zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

9) W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaprojektowanych 

rozwiązaniach technicznych, a w szczególności mających wpływ na bezpieczeństwo 

robót lub obiektu, należy bezzwłocznie porozumieć się z projektantem, w celu 

jednoznacznego sprecyzowania rozwiązania technicznego. 

10) Szczegóły rozwiązań architektonicznych wg części opisu technicznego oraz w części 

rysunkowej. 

 

INSTALACJE SANITARNE 

11.3.1 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej ze 

zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej instalacji gazu ze zbiornikiem na gaz płynny, 

oraz wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, 

gazowej, oraz wentylacji dla projektowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce, 

przy ul. Krótkiej, działka nr 61/30 wg ewidencji gruntów. 

11.3.2 Przyłącze wodociągowe 

Wodę do celów bytowo-gospodarczych doprowadzić do projektowanej świetlicy wiejskiej, z 

istniejącej sieci wodociągowej w80 przebiegającej przez działkę inwestora nr 61/30, na 
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której zlokalizowana jest planowana inwestycja. Wodę doprowadzić za pomocą rury z 

polietylenu do wody pitnej  typu PE-HD klasy PE100 szereg SDR17 (PN-10) d32*3mm. 

Wpięcia do istniejącego wodociągu wykonać w węźle „W1” za pomocą armatury N-Z: 

opasko – nawiertki z frezem samonawiercającym. Za opasko-nawiertką zabudować zasuwę 

doziemną odcinającą, kołnierzową dn40mm wykonaną z żeliwa sferoidalnego, 

bezdławikową, miękko uszczelniającą, emaliowaną, lub epoksydowaną od wewnątrz i 

zewnątrz z obudową teleskopową. Trzpień zasuwy umieścić w skrzynce ulicznej dużej. 

Skrzynkę obetonowąć opaską o wym. min 0,7x0,7x0,3m. Łączenie elementów przyłącza 

wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Nie dopuszcza się stosowania złączek 

skręcanych wykonanych z tworzywa sztucznego.  

Do pomiaru ilości zużytej wody przewidziano wodomierz skrzydełkowy dn20mm, 

Q=2,5m3/h umieszczony za zaworem kulowym. Za zestawem wodomierzowym należy 

zainstalować zawór antyskażeniowy z rodziny EA typ EA251CC dn20mm. Zestaw 

wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym zamontować w atestowanej, szczelnej, 

mrozoodpornej studzience wodomierzowej zlokalizowanej na terenie działki inwestora. 

Przewiduje się montaż wodomierza z pulsatorem i z nakładką przewidzianą do odczytu 

zdalnego. Wodomierz zamontować w pozycji horyzontalnej na konsoli wodomierzowej. 

Rury PEHD stosowane na przyłącze wodociągowe muszą posiadać atesty i świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami krajowymi. 

Rurę wodociągową z polietylenu układać na głębokości ok.1,3-1,6m na podsypce piaskowej 

gr.10-15cm ze spadkiem w kierunku istniejącego wodociągu. Po wykonaniu próby 

szczelności na ciśnienie 1.0MPa oraz sprawdzeniu połączeń, rurę należy obsypać piaskiem 

(bez kamieni) gr.20cm, następnie wykop zasypać ziemią warstwami gr.20cm z ubiciem 

ręcznym lub mechanicznym. Na wysokości 50cm ponad rurą ułożyć taśmę sygnalizacyjną 

niebieską o szer. min. 400 mm z zatopioną wkładką metalową. Trasę przyłącza podano na 

rys.S-1 oraz na Projekcie zagospodarowania terenu A-1. 

Przyłącze należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz Technicznymi warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych cz. II. Przed włączeniem  przyłącza do sieci należy 

w obecności przedstawiciela ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich przeprowadzić próbę 

ciśnieniową. Wpięcia przyłącza do wodociągu dokonuje jedynie zarządca sieci tj.  ZGK Sp. 

z o.o. w Kątach Wrocławskich na zlecenie inwestora. Przyłącze wodociągowe po ułożeniu i 

wykonaniu niezbędnych prób ciśnieniowych a przed zasypaniem należy zgłosić do służb 

geodezyjnych celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentację projektową 

należy uzgodnić z właścicielem sieci. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do ZGK Sp. z o.o. 

11.3.3 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Ścieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku świetlicy odprowadzane będą  za 

pomocą projektowanego przyłącza zbudowanego z rur o średnicy d160*4,7mm PVC, szereg 

S-16,7 klasy SN8 łączonych na uszczelki. Ścieki odprowadzane będą do projektowanego 

zbiornika bezodpływowego betonowego o pojemności 10m
3 

np. Probud.  

Studzienkę „S1, S2” należy wykonać z rury karbowanej z PE-HD d425mm np.: „TEGRA” 

f-my Wavin. Studzienkę zamknąć od góry rurą teleskopową d425mm z włazem żeliwnym 

kl. D400.  

W trakcie obsypywania oraz zagęszczania rurociągu należy bezwzględnie zachować 

pionowość i osiowość odcinka rury. Przebieg trasy przyłącza podano na projekcie 

zagospodarowania terenu A-1, przewody układać na głębokości (rzędnych) i ze spadkiem 

i=%  podanym  na rys. S-3 Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
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Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej gr.15-20cm, po ułożeniu rur oraz 

sprawdzeniu połączeń należy przewody obsypać warstwą piasku gr.20cm ponad górną 

powierzchnię rury. Pozostałą przestrzeń zasypać ziemią, warstwami gr.20cm z ubiciem 

ręcznym lub mechanicznym. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej po ułożeniu i wykonaniu niezbędnych prób ciśnieniowych a 

przed zasypaniem należy zgłosić służbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji 

powykonawczej.  

Wszystkie prace przy budowie w/w przyłącza wykonać zgodnie z Technicznymi warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych cz.II” 

11.3.4 Zbiornik bezodpływowy 
Do gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych z projektowanego 

budynku przewidziano betonowy zbiornik bezodpływowy o poj.=10m
3 

f-my PROBUD. 

Montaż oraz posadowienie zbiornika wykonać wg DTR producenta zbiornika. Otwór 

włazowy do zbiornika uzbroić w właz żeliwny d600 typu ciężkiego. Odpowietrzenie 

zbiornika wykonać z rury d110PVC z wyprowadzeniem na wysokość h=0,5m powyżej 

terenu. Rurę odpowietrzającą zakończyć wywietrznikiem z siatką.   

Osadnik gnilny należy montować i eksploatować zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową dostarczoną przez firmę przy zakupie urządzenia. 

1) Przed przystąpieniem do montażu zbiornika sprawdzić, czy w czasie transportu, lub    

rozładunku nie zostały uszkodzone elementy prefabrykowane zbiornika. 

2) Zmontować zbiornik z dostarczonych prefabrykowanych elementów betonowych. 

3) Do prawidłowo przygotowanego wykopu wstawić wcześniej zmontowany zbiornik 

z elementów dostarczonych transportem na miejsce wbudowania i skorygować ich 

ustawienie sprawdzając wzajemne poziomy króćców połączeniowych w zbiornikach. 

Położenie króćców powinno zapewnić po ich połączeniu niewielki spadek zgodny z 

kierunkiem przepływu ścieków. 

4) Przystąpić do obsypywania zbiornika warstwą mieszanki stabilizującej o szerokości 

20-30cm. Prace te prowadzić warstwami po ok. 50 cm. 

5) Wykonać połączenie przyłącza ze zbiornikiem ścieków: włączyć przykanalik d160,    

zamontować  właz żeliwny d600.  

6) Wykonać wentylację niską dla zbiornika d110mm. 

7) Wykonać próbę szczelności zbiornika poprzez napełnienie wodą. 

8) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dopuścić zbiornik na ścieki do eksploatacji. 

 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne do budowy przyłącza wod-kan pod warunkiem 

zachowania  parametrów  jakościowych,  materiałowych,  gabarytowych,  technologicznych, 

bezpieczeństwa  i gwarancji  minimum  zgodnych  z  elementami  wskazanymi  w  

projekcie. Przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych należy uzyskać ich akceptację u 

Zamawiającego i Projektanta. 

5. Instalacja zbiornika gazu płynnego 

Instalacja składa się z jednego zbiornika nadziemnego o poj. 2700l. Zbiornik został 

zlokalizowany w odległości około 3,8m od projektowanego budynku świetlicy. Zbiornik na 

gaz płynny jest walczakiem ciśnieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego 

zatwierdzonego przez UDT. Ciśnienie robocze wynosi 1,56 MPa, a temperatura 

obliczeniowa -5 – 40o C. Zbiornik przymocować do płyty fundamentowej o wymiarach 

1,8mx2,0m kotwami opaskami stalowymi szer.10[cm]. Zbiornik wyposażony jest przez 

dostawcę w niezbędną armaturę umożliwiającą prawidłową eksploatację: 
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•zawory bezpieczeństwa obliczone na warunki pożarowe, 

•poziomowskaz pływakowy, 

•zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym 

  o zakresie 0-2, 5MPa, 

•zawór wlewowy, 

•zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej, 

•zawór poboru fazy ciekłej. 

Armatura zamontowana na zbiorniku musi posiadać aktualne atesty dopuszczające do 

stosowania w instalacjach gazu płynnego. Każdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji 

odebrany jest w ruchu przez inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zbiornik poddawany jest okresowej rewizji wewnętrznej, oględzinom 

zewnętrznym, a także przeprowadzane są badania przepustowości zaworu bezpieczeństwa. 

Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia należy wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R 

lub R35, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowania połączeń gwintowanych 

wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy 

teflonowej do gazu. Redukcja ciśnienia odbywa się na zamontowanym bezpośrednio za 

zaworem poboru fazy gazowej reduktorze jednostopniowym – wstępnym. Na zewnętrznej 

ścianie budynku zlokalizowana jest szafka gazowa z kurkiem wraz z zaworem redukcyjnym 

II – go stopnia. Przyłącze wykonane będzie z rur polietylenowych PEHD SDR 11 25 x 3 

mm łączonych metodą muf elektrooporowych. Podejście przyłącza do budynku, oraz 

wejście rurociągu do ziemi przy zbiorniku należy realizować za pomocą kolumny z 

półśrubunkiem - połączeniem st / PE, rura osłonowa. Kolumna powinna być zamontowana 

w sposób trwały. Przyłącze do budynku prowadzić w wykopie o szerokości około 0,6m, na 

głębokości min 0,8 m. Dno wykopu dokładnie oczyścić z korzeni i kamieni. Rurociąg 

układać na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu rury należy wykonać zasypkę z piasku 

10cm, dokładnie zagęścić wzdłuż bocznych ścian rury, a następnie zasypać gruntem 

rodzimym do 40 cm i ułożyć taśmę ostrzegawczą ( żółtą ). Zasypać wykop do końca 

zagęszczając grunt warstwami - doprowadzając teren do stanu pierwotnego. Próbę 

szczelności wykonać przed zasypaniem połączeń w oparciu o kryteria ujęte w normie PN-

92/M-34503, oraz Rozporządzenia w spawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640). 

Dla części instalacji wysokociśnieniowej od zbiornika do reduktora I – go stopnia próbę 

przeprowadzić na ciśnienie 1,56 MPa, a dla podejścia - od reduktora II – go stopnia na 

ciśnienie próbne 0,5 MPa. Medium próbne – gaz obojętny, a czas trwania próby 24 godz. 

Nie dopuszcza się spadku ciśnienia w czasie prób szczelności. Diagramy i protokoły z prób 

stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej.  

Część budowlana. 

Posadowienie zbiornika wykonać na płycie betonowej o wymiarach 1,80 x 2,00x 0,12m 

ułożonej na podsypce z piasku wg zaleceń dostawcy urządzeń. Płytę betonową zaleca się 

wykonać z betonu min B-15. Płyta betonowa do ustawienia zbiornika będzie dostarczona na 

budowę jako prefabrykat przez dostawce gazu. 

Część elektryczna 

Podstawą wykonania części elektrycznej stanowią wytyczne ujęte w: 

•PN-86/E-05003/01 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

•PN-86/E-05003/03 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona zaostrzona 
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•RMGP i B z 14.12.1994 r Dz.U. nr 15/99 wraz z późniejszymi zmianami. 

Zbiornik powinien być uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego, oraz uziomu 

otokowego. Uziomy otokowe należy układać na głębokości około 60 cm w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od płyty fundamentowej. Połączenie uziomów otokowych z 

przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych części układu wykonać należy 

poprzez spawanie lub zaprasowanie. W razie niemożliwości stworzenia ciągłego uziomu 

otokowego możliwe jest stosowanie uziomu pionowego – pręty o długości nie mniejszej niż 

2,0 m. Do połączeń przewodów odprowadzających z uziomem stosować przewody z taśmy 

stalowej ocynkowanej 20 x 3 mm. Wymagane wartości rezystancji dla uziomu otokowego 

nie może być większa od wartości 7W. Instalację odgromową mogą wykonać osoby 

posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji 

elektro- energetycznych z uprawnieniami prac montażowych. Po wykonaniu prac 

montażowych należy przeprowadzić badania zgodności rezystancji uziomu z wymogami. 

Badania odbiorcze mogą przeprowadzić osoby posiadające uprawnienia w zakresie 

eksploatacji instalacji elektro- energetycznych i wykonywania prac kontrolno- 

pomiarowych. Z przeprowadzonych badań sporządza się dokumentację, schematy instalacji 

oraz protokoły pomiarów. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie spełnia określonych 

wymogów, uziom otokowy należy uzupełnić dodatkowymi pionowymi lub poziomymi 

elementami. Uziom otokowy zbiorników należy połączyć z instalacją odgromową budynku. 

Dojazd do zbiornika 

Dojazd do zbiornika odbywać się będzie z projektowanego dojazdu utwardzonego na 

działce inwestora zlokalizowanego przed budynkiem świetlicy. Odległość miejsca postoju 

autocysterny od zbiornika w trakcie tankowania wynosić będzie ok.10-13m. Odległość 

autocysterny od zbiornika nie może być mniejsza niż 3m. i większa niż 35m. Stanowisko 

rozładunku autocysterny powinno być wyposażone w zaciski do uziemienia autocysterny 

wyprowadzone z uziomu otokowego zbiornika. Napełnianie zbiornika podczas wyładowań 

atmosferycznych jest zabronione. 

Zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych. 

Źródło wody musi być łatwo dostępne. Jego odległość od zbiornika nie może przekraczać  

500 m. Dla zbiorników o pojemności 10 m
3
 należy zapewnić źródło o wydajności 5 dm

3
/s.  

W sąsiedztwie zbiornika istnieje sieć wodociągowa w80 która zapewnia wodę do celów 

przeciwpożarowych dla projektowanego obiektu.  Zgodnie z informacją uzyskaną w ZGK w 

Kątach Wrocławskich, najbliższy hydrant zlokalizowany jest na działce sąsiedniej nr 61/9 

ok 47m od projektowanego zbiornika gazu płynnego. Istniejący hydrant  zapewni wydajność 

5 dm
3
/s. 

Rozruch instalacji 

 każda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do użytku powinna być 

sprawdzona przez wykonawcę w obecności dostawcy gazu 

 instalacje gazowe, które nie były przyłączone do zbiornika propanowego mogą być 

podłączone z tymi zbiornikami po stwierdzeniu przez dostawcę gazu, że nadają się do 

użytkowania ( na podstawie dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej) 

 wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyć odbiorcę o sposobie jej 

uruchomienia i użytkowania oraz dostarczyć mu instrukcję obsługi urządzeń i aparatów. 
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Pierwsze uruchomienie instalacji 

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem 

przewodów gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzić, czy dokonano kontroli 

szczelności instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed otwarciem zaworu głównego należy 

sprawdzić, czy do wszystkich końcówek rurociągów podłączono odbiorniki. Po 

przeprowadzeniu kontroli należy instalację napełnić gazem poprzez otwarcie zaworu. 

Odpowietrzenie instalacji dokonuje się przez otwarcie przyłączy przyborów. Do przyłączy 

przyborów należy podłączyć przewód z odprowadzeniem na zewnątrz. Następnie należy 

jeszcze raz skontrolować szczelność połączeń. Kontrolę instalacji zbiornikowej wraz z 

przyłączem gazowym przeprowadza się przy użyciu gazu ze zbiornika. Przewód należy 

wypełnić gazem pod ciśnieniem równym wartości ciśnienia roboczego. W czasie trwania 

próby wszystkie połączenia należy sprawdzić wodą z dodatkiem środka pieniącego. Podczas 

odpowietrzania przewodów należy pomieszczenie starannie wietrzyć aby nie dopuścić do 

gromadzenia gazu. Podczas przedmuchiwania przewodów zabrania się używania otwartego 

ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wyłączników i urządzeń 

elektrycznych. 

6. Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

Do projektowanego budynku świetlicy doprowadzona będzie woda z sieci w80 przyłączem 

d32PE. Zestaw wodomierzowy zaplanowano w studzience wodomierzowej. Przyłącze 

wprowadzić do budynku i zakończyć zaworem kulowym.  

Przewody wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonać z rur wielowarstwowych typu 

PERT/AL/PERT  np. firmy Tweetop, które powinny spełniać następujące parametry: 

 trwałość oceniana na min. 50 lat 

 energooszczędność niskie straty ciśnienia, niski współczynnik przewodności cieplnej 

 elastyczność promień gięcia rury wynosi 4-5 Dz, co w połączeniu z brakiem pamięci 

kształtu sprawia, że przy układaniu instalacji można, w średnicach 16-32, zastąpić 

kolana łukami 

 bardzo mała wydłużalność cieplna (0.025mm/mK), porównywalna z rurami 

tradycyjnymi, znacznie ułatwiająca rozwiązanie problemu kompensacji wydłużeń 

termicznych 

 absolutna szczelność wykonywanych połączeń  

 możliwość połączenia z każdym rodzajem instalacji poprzez użycie kształtek 

przejściowych wyposażonych w gwinty 

 mały ciężar 

Wodę ciepłą dla projektowanej świetlicy zapewni gazowy, kondensacyjny kocioł 

dwufunkcyjny. Montaż przewodów należy wykonać według wytycznych opracowanych 

przez producenta wybranego systemu. Do łączenia przewodów należy stosować łączniki 

przewidziane dla danego typu rur (według wybranego systemu). W przypadku stosowania 

złączek z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w postaci 

taśmy teflonowej. 

Podejścia do zaworów i baterii prowadzić w bruzdach ściennych.  Rura w bruździe powinna 

mieć pewien luz promieniowy i osiowy umożliwiający jej ruchy pod wpływem temperatury. 

Bruzdy zakrywać tynkiem lub płytami G-K. Tynk należy układać na siatce Rabitza. Grubość 

warstwy tynku dla ø20 powinna wynosić 1,5cm. Przewody zakończyć w ścianie zaworami 

odcinającymi kulowymi. 
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Całą instalację wody zimnej i ciepłej należy montować w izolacji np. typu Thermaflex. 

Instalację należy izolować izolacją 0,035W/(mxK): 

-  na instalacji wody zimnej  - 10,0mm,  

-  na instalacji wody ciepłej: 

Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20,0mm 

Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30,0mm 

 

Ze względu na małą pojemność wodną instalacji ciepłej wody ok 1,3L nie projektuje się 

cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.  

Zabrania się prowadzenia przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej nad przewodami 

gazowymi i elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów projektowanych 

instalacji: 

 0,5m od instalacji elektrycznej prowadzonych równolegle 

 0,05m od instalacji elektrycznej w miejscach skrzyżowań 

 0,15m od instalacji gazowej 

Montaż wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej powierzyć wyspecjalizowanej firmie 

posiadającej odpowiednie przeszkolenie. Przejścia przez przegrody  należy wykonać w 

rurach osłonowych a wolną przestrzeń zabezpieczyć tak aby przejście spełniało wymagania 

p-poż.  

Przewody ciepłej i zimnej wody, podłączyć z odpowiednimi końcówkami w kotle 

gazowym zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta. Zastosowane materiały do 

instalacji muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

wymagane przepisami krajowymi. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę  

ciśnieniową na ciśnienie Pprób=1,5Prob. Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej 

instalację poddać intensywnemu płukaniu. 

7.  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki socjalno- 

bytowe z przyborów sanitarnych, oraz kratek ściekowych zlokalizowanych w projektowanej 

świetlicy wiejskiej.  

Wewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się z rur i kształtek kielichowych, 

kanalizacyjnych, PVC o średnicy 50-160mm, łączonych na klej lub uszczelki. 

Odpowietrzenie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej przewidziano za pomocą pionów 

kanalizacyjnych „K1”, i „K2” wyprowadzonych ponad połać dachu. na wysokość min.0,5m. 

Na pionach kanalizacyjnych zamontować odpowiednio rewizję dn=110mm na wysokości 

0,5m. powyżej poziomu posadzki. Pod zlewem w pomieszczeniu Sali świetlicy 1 na 

instalacji kanalizacyjnej należy zamontować zawór odpowietrzająco napowietrzający.  

Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać zachowując zasady zawarte w normie 

PN-EN 12056-2. 

Przewody należy układać z wymaganym spadkiem. Podłączenie przewodów 

kanalizacyjnych z urządzeniami sanitarnymi wykonać wyłącznie za pomocą syfonów nad 

stropowych o śr.50mm. Przewody kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane 

prowadzić w rurach osłonowych. Przestrzeń pomiędzy rurami wypełnić pianką 

poliuretanową, a końce materiałem utrzymującym stale stan plastyczny, należy wykluczyć 

masy na podbudowie bitumicznej.  
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Przewody pod posadzką układać na podsypce piaskowej gr.10-15cm. Po ułożeniu 

przewodów z wymaganym spadkiem, pozytywnej próbie ciśnieniowej, sprawdzeniu 

połączeń przewody obsypać warstwą piasku min.20cm powyżej rury. 

Wewnętrzną instalację wod-kan wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych cz.II. Po wykonaniu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 

należy wykonać wodną próbę ciśnieniową poprzez napełnienie wodą.  

8. Wewnętrzna instalacja CO 

Jako źródło ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody przewidziano 

naścienny kocioł gazowy dwufunkcyjny WHBC 22/24 o mocy 4,9 do 22/24kW firmy 

Brotje. Zostanie on zainstalowany w pomieszczeniu „Sali świetlicy1”. Dopuszcza się 

zamontowanie każdego kotła gazowego dostępnego na rynku o takich samych parametrach i 

posiadającego wymagane dokumenty do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowana 

wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania pracuje w układzie zamkniętym, pompowym. 

Zabezpieczeniem kotła oraz wewnętrznej instalacji jest naczynie wzbiorcze w które 

fabrycznie został wyposażony kocioł.  

Regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach zapewniają zawory z głowicami 

termostatycznymi.  Na gałązkach powrotnych przy grzejnikach należy zamontować 

specjalne zawory odcinające. Elementami grzejnymi są grzejniki płytowe stalowe. W 

projekcie dobrano grzejniki płytowe zaworowe COSMO f-my VNH.  Wewnętrzną instalację 

centralnego ogrzewania projektuje się wykonać z rur typu PERT/AL./PERT. Przewody 

centralnego ogrzewania układać pod posadzką, w bruzdach, lub prowadzić  po ścianach w 

specjalnych uchwytach zakrywając listwami przypodłogowymi. Na odcinkach w przypadku 

układania rur pod posadzką rury prowadzić w systemie „rura w rurze”, jako rury osłonowe 

stosować rury Peschla. Dodatkowo rury zabezpieczyć otulinami izolacyjnymi typu: 

Thermaflex. Przejścia przez przegrody wykonać w rurze osłonowej stalowej. Połącznia rur 

stosować odpowiednie do zastosowanego systemu. 

Wentylacja pomieszczenia w którym zaprojektowano kocioł gazowy 

Pomieszczenie kotła posiada wentylacje naturalną. Ze względu zasilanie kotła gazem 

płynnym, który jest cięższy od powietrza dodatkowo w pomieszczeniu „Sali świetlicy 1” w 

której jest zamontowany kocioł gazowy należy wykonać niezamykalny otwór wentylacyjny 

na poziomie posadzki o wymiarach 14cmx14cm, którym gaz zostanie usunięty z budynku w 

przypadku niekontrolowanego wypływu. 

9. Wewnętrzna instalacja gazowa. 

Dla budynku świetlicy projektuje się instalację gazową z rur miedzianych. 

Projektowaną instalację od miejsca wejścia do budynku za zaworem i reduktorem IIst. do 

projektowanego naściennego kondensacyjnego kotła gazowego zlokalizowanego w 

pomieszczeniu „Sali świetlicy1” wykonać o średnicy dn 22*1,0[mm], z rur miedzianych 

twardych łączonych przez spawanie na lut twardy wg normy międzynarodowej ISO R133 

lub normy DIN 1786 ( odpowiada to normie wg PN-77/H-82120:M1R).  

Do łączenia przewodów z urządzeniami gazowymi wykorzystać można łączniki 

rozłączne miedziane, mosiężne lub brązowe. Łączniki rozłączne z gwintem zewnętrznym 

powinny posiadać gwint stożkowy R wg normy PN-80/M.-02031 a z gwintem 

wewnętrznym gwint cylindryczny G wg normy PN-79/M.-02030. Jako armaturę odcinającą 

zastosować kurki kulowe do gazu. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak jakości 
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bezpieczeństwa „B”. Podłączenia kotła z wewnętrzną instalacją gazową wykonać o średnicy 

Dn22 [mm]. Przed kotłem zamontować zawór kulowy gazowy o DN20[mm]. 

Wpięcia dokonać w obecności dostawcy gazu. Montażu wewnętrznej instalacji gazowej oraz 

wpięcia należy zlecić osobie posiadającej stosowne uprawnienia. Instalację gazową przez 

przegrody budowlane prowadzić w stalowych rurach osłonowych o średnicy o dwie 

dymensje większej od rury gazowej. Wolną przestrzeń uszczelnić masą uszczelniającą 

HILTI CP601S. Instalacja powinna być prowadzona ze spadkiem co najmniej 4mm/mb 

przewodu  w  kierunku  odbiornika gazu - kotła gazowego. Przewody prowadzić w 

uchwytach na powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2-3cm od nich. Przebieg 

instalacji, oraz miejsce montażu kotła gazowego, podano w części rysunkowej projektu.  

Przy  montażu  instalacji  gazowej z rur miedzianych stosować ogólne warunki pozycji 

„Poradnik instalacje z rur miedzianych” wydany przez Cobrii Instal.  

Kocioł gazowy na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody zamontować na ścianie 

(na ramie montażowej) w pomieszczeniu „Sali Świetlicy 1” o powierzchni 42,19m
2
 i 

wysokości pomieszczenia 2,52m. Kubatura pomieszczenia w którym zamontowany zostanie 

kocioł gazowy wynosi  V= 106,3 m
3
 

Minimalna kubatura pomieszczenia z kotłem z zamknięta komorą spalania wynosi Vmin = 

6,5[m
3
]
 
 .  

 

10. Wentylacja  

Odprowadzenie spalin „pom.1.01”  

  Odprowadzenie spalin z kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą 

spalania „KG”  wykonać za pomocą przewodu powietrzno-spalinowego d80/125mm. 

Przewód powietrzno – spalinowy połączyć z kotłem za pomocą specjalnych kształtek 

zgodnie z DTR producenta kotła oraz producenta  przewodów. Przewód powietrzno-

spalinowy wyprowadzić ponad dach i zakończyć specjalną głowicą wylotową.   

Wentylacja pomieszczenia „1.01” i „1.02”  

W pomieszczeniach spotkań nr „1.01”, „1.02” zaproponowano wentylacje naturalna 

hybrydową. Wentylację wywiewną W-1 przewidziano przy pomocy kanałów spiro DN150 

wyprowadzonych od stropu pomieszczenia do kalenicy i zakończonych nasadą kominową 

obrotową z panelem słonecznym np. typu Turbowent Tulipan hybrydowy solarny DN150 f-

my DARCO. Od strony pomieszczenia przewód zamknąć typową zaworem wywiewnym 

DN150. Projektuje się wykonać dwa kanały wentylacyjne dla pomieszczenia nr „1.01” oraz 

jeden kanał dla pomieszczenia nr „1.02”. Powietrze do pomieszczenia nawiewane będzie 

przy pomocy nawietrzaków ściennych okrągłych montowanych nad oknem lub obok okna. 

Projektuje się zamontować cztery nawietrzaki w pom. „1.01” oraz dwa nawietrzaki w pom. 

Nr . „1.02”. Zastosowano nawietrzaki okrągłe DN110mm wyposażone w filtr oraz 

stabilizator przepływu np. typ NOD110A. f-my DARCO.  

Dodatkowo dla swobodnego przepływu powietrza z uwagi na zamontowanie w 

pomieszczaniu kotła gazowego na paliwo propan-butan  należy zamontować na poziomie 

posadzki kratkę wentylacyjną o min F=200cm
2 

.  

Wentylacja pomieszczeń sanitarnych WC 

 Pomieszczenia sanitariatów wentylowane będą grawitacyjnie ze wspomaganiem 

mechanicznym realizowanym poprzez montaż wentylatorów wywiewnych zamontowanych 
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w ścianie zewnętrznej budynku. Wentylatory włączane będą przy pomocy fotokomórki lub 

włącznika oświetlenia, podczas wejścia osoby do pomieszczenia i pracować będą przez 

30min po jej wyjściu. Wentylatory zapewnią min czterokrotną wymianę powietrza w 

pomieszczeniu. Dobrano wentylatory wyciągowe ścienne typ STYL DN 125mm f-my 

Dospel. W drzwiach wejściowych do sanitariatów oraz wejść na sale należy zamontować 

kratki transferowe o pow. min 220cm2.    

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Przyłącze  

Budynek zostanie zasilony zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez 

TAURON  dystrybucja nr WP/035277/2016O05R05 z dnia 23.06.2016 W granicy posesji 

zostanie zabudowany zestaw złączowo – pomiarowy ZK1e-1P (inwestycja TAURON).  Od 

zestawu  do rozdzielni budynku RG należy wykonać WLZ kablem typu YKY 5x10mm² 

0,6/1kV. Projektowaną linię kablową do budynku należy ułożyć na dnie wykopu na 

warstwie piasku grubości co najmniej 10 cm . Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku 

o grubości co najmniej 10 cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 

15 cm, na którym należy ułożyć folię koloru niebieskiego i zasypać ziemią. Głębokość rowu 

w którym należy ułożyć kabel mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni 

kabla lub rury ochronnej powinna wynosić 70 cm. Całość prac kablowych wykonać zgodnie 

z wymaganiami normy 

N SEP-E-004. 

Napięcie znamionowe: 230/400V 50Hz. 

Układ sieci: TN-S. 

Moc zapotrzebowana: Pz= 5,75W 

Prąd: 8,3A przy cos Ø 1 

 

Instalacja wewnętrzna 

Dla budynku projektuje się rozdzielnię RE. Rozdzielnia zostanie zlokalizowana w 

pomieszczeniu 1.07 wiatrołap - jej lokalizację pokazano na rys. E-1.  

Rozdzielnia wyposażone w pola odpływowe i zasilające: 

 oświetlenie ogólne  

 gniazda ogólne 230V 

 oświetlenie zewnętrzne z elewacji 

 wentylatory 

 piec gazowy 

Rozdzielnia typu n/t, IP 20. Rezerwa na aparaturę 30% 

 

Po wykonaniu przedmiotu zamówienia wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet 

dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjną mapę powykonawczą. 

 

DROGA I PARKING SĄ PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA  

 

UWAGA 1. 

Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego 

wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót 

budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione w niniejszym 
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opisie, a wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W 

przypadku pojawienia się istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć 

stosowną informację do zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po 

wykonaniu robót, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować 

przyjętych warunków realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na 

podstawie robót niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki 

budowlanej, oraz ujętych niniejszym opracowaniem. 

Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są 

materiałami budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w 

składach budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania 

materiałów innych niż wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub 

projektantem. 

Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających 

wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań. 

 

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej planowanej inwestycji. 

 

UWAGA 2. 

Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z 

posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

budowlanych, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować koszty wykonania robót wynikających z 

dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty 

wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i 

zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania 

budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań 

powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób i odbiorów. 

 

1. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i nie stanowi podstawy do 

wyceny robót. 

Użyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) nazwy marek (firm),wyrobów budowlanych czy technologii, 

należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 

informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób 

konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów 

budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków 

podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy 

o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości 

równoważnego lub nie gorszego od określonego w DP i STWiOR. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., jeżeli w przedmiarze 

robót został wpisany określony katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), to 

należy go rozumieć, wyłącznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie 

rozumiane jako ciąg znaków liter i cyfr. KNR nie występuje w przedmiarze jako 

wskazana podstawa, którą należy przyjmować do kalkulacji kosztorysowej. 
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Warunki zatrudnienia: 

 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. 

zm.) osób wykonujących prace murarskie, tynkarskie, malarskie.  

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem należy przedłożyć do 

wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w pkt 

1 Kopia umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, data 

zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej 

pracy miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

czynności opisane w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie 

czynności, Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w 

wysokości określonej w umowie. 

 

V. Termin wykonania Zamówienia 

Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: 

min. 30.09.2017 r. – max. 15.11.2017 r. 
 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

    2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

 o  ile  wynika to z odrębnych przepisów.  

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

 2.2    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
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okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako wykonawca, co 

najmniej dwa zadania polegające na budowie budynku mieszkalnego lub użyteczności 

publicznej o powierzchni min. 100,00 m². 

i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z     

     zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 

wykwalifikowaną kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do 

pełnienia funkcji technicznych w zakresie niezbędnym wynikającym ze specyfiki 

niniejszego zamówienia. Minimalne doświadczenie osoby proponowanej do pełnienia 

funkcji Kierownik Budowy: 

a) powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Transportu i Budownictwa z dnia 

11 września 2014 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, Zamawiający dopuszcza też 

osoby, które posiadają uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o 

uznawaniu kwalifikacji zawodowych. 

b) który pełnił funkcję kierownika budowy przy co najmniej dwóch zadaniach 

obejmujących swoim zakresem budowę budynku mieszkalnego lub użyteczności 

publicznej o powierzchni min. 100,00 m². 

 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację 

Zamówienia. 

 

2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

musi być spełniony:  

2. 1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub 

2.2 przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) 

samodzielnie; a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez 

minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach 

doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację Zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 
 

VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 
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1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia wykonawcy, stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1.1.który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

1.2.będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

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

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137), zwanej dalej „K.K.”, lub art. 46 lub  

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze 

zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 K.K.,  

c) skarbowe,  

d) 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. z 2012 r., poz. 769);  

1.3.jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2;  

1.4.wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

1.5.który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

1.6.który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

1.7.który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

1.8.który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

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

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

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

1.9.który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

1.10. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
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o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);  

1.11. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne;  

1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

1.13. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.); 

1.14. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

1.15. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa  

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania; 

 

VIII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ . Informacje zawarte  

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 
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5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uwaga. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie 

ofertowania wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie,  

w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została  najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie  aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 

2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 

o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7: 

1) ppkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt . 1., oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
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wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1114 ze zm.). 

12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 1-4. 

14. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

DO OFERTY NALEŻY TAKŻE DOŁĄCZYĆ (wypełnione): 

 Tabelę elementów scalonych – załącznik nr 1 do umowy 

 Kartę gwarancyjną -  załącznik nr 2 do umowy 

 Wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom - załącznik nr 3 do umowy 

(jeżeli dotyczy) 

 

IX.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

 do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający  

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
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wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz 

informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 

Gmina Kąty Wrocławskie; ul. Rynek-Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: 

przetargi@katywroclawskie.pl a faksem na nr (71) 390 72 19 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

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

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później  

niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 

o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 

wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 5. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Anna Niedźwiedzka 

2) w kwestiach merytorycznych –  Ewa Grzelakowska 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 

Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności 

na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

X. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XI. Termin związania ofertą.    

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  

na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

3. Zaleca się, by oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w niniejszej SIWZ były sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający  
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nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej  

w SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,  

w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów  

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. 

6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie 

poświadczoną kopię. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo 

złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze  

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty      

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu   

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

polski.   

15. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób 

trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

16. Ofertę należy złożyć zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 

jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.   
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17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2  

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić  

z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 

VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane 

 

XIII.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i 

Gminy W Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie 

  w nieprzekraczalnym terminie do 01.06.2017 r. do godz. 9.30 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 
 

Oferta w postępowaniu na: 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 

 
Urząd Miasta i Gminy 

 ul. Rynek – Ratusz 1 

55 – 080 Kąty Wrocławskie  

    

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 01.06.2017 r. o godz. 10.00 

 

3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ofertę.     

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2017r. w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Miasta i Gminy W Kątach Wrocławskich; ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty 

Wrocławskie, sala nr 2 o godzinie 10.00. 

7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.   

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

         www.katywroclawskie.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w cenie oferty  jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiotową SIWZ.  

http://www.katywroclawskie.pl/
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2. Cena oferty winna uwzględniać całkowite koszty realizacji zamówienia, w tym podatek  

od towarów i usług (VAT).  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy winno obejmować koszty wykonania robót wynikających  

z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. 

koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, 

oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza 

budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty 

ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji 

powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania  

i prowadzenia niezbędnych prób i odbiorów. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. Konsekwencje niewłaściwego 

oszacowania ceny obciążają Wykonawcę. 

5. Jeżeli w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zostanie złożona oferta, 

której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

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

ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami według 

poniższego zestawienia: 

 

L.p. Nazwa kryterium Kryterium wagowe 

1. CENA 60 % 

2. OKRES GWARANCJI 20 % 

3. TERMIN REALIZACJI               20 % 

 

1.Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według przedstawionego 

poniżej wzoru: 

 

CN 

C =    ----------------  x 60 

CX 

 

gdzie: 

 C – liczba punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za 

kryterium „cena”  przyznana ofercie badanej 

 CN – najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert  

 CX – cena oferty badanej 

 

2.Przy obliczaniu punktów w kryterium okres gwarancji Zamawiający zastosuje 

następujące wyliczenie: 

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

W ramach kryterium „okres gwarancji” Zamawiający przyzna punktację według 

następującego schematu: 
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 za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji powyżej wymaganego okresu 36 miesięcy 

Zamawiający przyzna 5 pkt.  

 

Maksymalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca wynosi 60 miesięcy. 

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” wynosi 20.  

Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

 

Zaoferowanie krótszego niż 36 miesięcy okresu gwarancji lub niepodanie żadnego okresu 

skutkować będzie odrzuceniem oferty jako takiej, której treść nie odpowiada treści 

niniejszej SIWZ.  

 

2. Termin realizacji (T) – 20% 

Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: od dnia 

podpisania umowy do 30.09.2017 r. 

Najdłuższy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: od dnia 

podpisania umowy do 15.11.2017 r. 

 

Zasada przyznawania punktów za „Termin realizacji T” 

 

Termin  Ilość pkt. 

Termin realizacji T  - od dnia podpisania umowy do 30.09.2017 r. 

 

20 

Termin realizacji T  - od dnia podpisania umowy do 16.10.2017 r. 

 

10 

Termin realizacji T -  od dnia podpisania umowy do 31.10.2017 r. 

 

5 

Termin realizacji T -  od dnia podpisania umowy do 15.11.2017 r. 

 

0 

  Kryterium nr 3 – „Termin realizacji T”– proporcjonalnie wg wzoru. 

 

      ilość punktów za „Termin realizacji T” badanej oferty 

T = ---------------------------------------------------------------------------------     x 20 pkt 

     Maksymalna ilość punktów do uzyskania za „Termin realizacji T” 

 

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + G + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena” 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji” 

T -  punkty uzyskane w kryterium „ Okres gwarancji” 

 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
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7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną , a jeżeli 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  

za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej 

SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 
 

XVII. Zasady dotyczące zmiany umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w 

przypadku:  

1) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  

a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów,  

b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia 

wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,  

2) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, 

3) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów 

przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie 

prowadzonych robót;  

4) konieczności wykonania robót dodatkowych; 

5) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;  

6) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej 

umowy nie miały wpływu. 
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W przypadkach określonych w pkt. 1) ÷ 6), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/robót: 

1) na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. 

2) na wniosek Wykonawcy w przypadku:  

a. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,  

b. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z 

umowy,  

c. jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).  

W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi 

spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 

1) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu 

ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, 

2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 

3) w przypadku siły wyższej; 

4) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;  

5) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w 

dokumentacji projektowej; 

6) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia 

wynika ze zmian organizacyjnych. 

7) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów 

powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia; 

8) zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność 

wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia niniejszej umowy.  

9) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy 

Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót 

określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

1) Wprowadzenie robót zamiennych jest dopuszczalne w następujących 

okolicznościach: 

a. jeżeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych 

lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR, 

groziłaby niewykonaniem lub wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy, lub 

wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, 

które skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem 

estetyki, 

b. jeżeli konieczność zamiany wbudowanych materiałów lub urządzeń jest 

spowodowane: 

 zaprzestaniem produkcji, 

 brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 
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c. jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub 

technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyż zastosowanie 

wskazanych w dokumentacji materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe 

wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki 

budowlanej lub takie wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w 

późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, 

d. jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

2) Z tytułu wykonania robót zamiennych Wykonawcy nie będzie przysługiwać 

dodatkowe wynagrodzenie.  

3) W przypadku wprowadzenia robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa 

Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa. 

4) Koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w 

przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W 

przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt 

sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie Wykonawcę. 

5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest 

wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Poza okolicznościami wskazanymi w niniejszej umowie dopuszcza się możliwość zmian 

postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 

ustawy Pzp. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów 

podpisanych przez strony pod rygorem nieważności. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1 Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 147 ust. 3 pkt. 1 Ustawy 

PZP jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny ofertowej brutto. 

2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

formach, jakie przewiduje art. 148 ust. 1 Ustawy PZP. 

3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wykonawca zamierza uiścić  

w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Gminy Kąty Wrocławskie w Banku 

Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich na rachunek nr 62-9574-0005-2001-0000-

0101-0005 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – sprawa 

ZP.271.22.2017 

4 Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są  

w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji  

 

XIX. Informacje o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach Działu VI Pzp 

„Środki ochrony prawnej”.      
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Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych  

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób 

Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotu do oddania zasobów 

Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia z listą powiązań kapitałowych Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy  

 

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

              (miejscowość i data) 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OFERTA 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  

 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 
 

Dane Wykonawcy: 

 

nazwa Wykonawcy: 

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

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

adres Wykonawcy: 

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

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

tel.  .............................................................. fax. ...................................................................... 

e-mail......................................................................................................................................... 

REGON....................................................  NIP....................................................................... 

Osoba do kontaktu :................................................................................................................. 

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 

 

Oferujemy realizację zamówienia za cenę ................................... zł brutto (słownie: 

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

.......................................................................................................................................złotych) 

Oferujemy okres gwarancji: ………………miesięcy 

termin realizacji: …………………………… 

jednocześnie oświadczamy, że: 
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1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

2. zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  

w SIWZ i wzorze umowy; 

3. akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy  

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

na warunkach określonych we wzorze umowy.  

4. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu  terminu 

składania ofert określonego w SIWZ , 

5. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się  

do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu  

i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ; 

7. zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

realizację następującego zakresu prac
1
:………………………….......................………. 

8. zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w formie…………............... 

9. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących 

realizacji umowy jest ....................................................................................................... 

  e-mail: ………...……........………….… tel./fax: .................................................…….; 

10. Oświadczamy, że złożona oferta  

           nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z   

               przepisami o podatku od towarów i Usług; 

          prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

              przepisami o podatku od towarów i Usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj)  

              towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego  

              powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku. 

 

 
Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

data, podpis Wykonawcy 
 

 

  

                                                           
1
 Niepotrzebne wykreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia  

oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………..............…............... 

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

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………........... 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  
 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 

 

Oświadczam, co następuje:  

W ODNIESIENIU DO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..................................................... ustawy PZP  

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 

ustawy Pzp) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy PZP podjęto następujące środki naprawcze: ................................................................. 

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

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

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

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby  

w niniejszym postępowaniu powołuje się Wykonawca, którego reprezentuję, tj.: ................. 

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: .................................................................................................................. 

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

W ODNIESIENIU DO SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
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Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w rozdziale VI pkt: ...............................................................................................  

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

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

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

rozdziale VI pkt: ........................................................................................................................  

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

Wykonawca, którego reprezentuję,, polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: .......................................................................................................... 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Wykaz robót budowlanych 
 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 

 
 

Lp. Miejsce wykonania zamówienia 

budowa budynku 

mieszkalnego lub 

użyteczności publicznej 

o powierzchni min. 

100,00 m². 

 

Termin realizacji 

rozpoczęcie zakończenie 

1     

 

 

    

2     

3     

4     

 

Do wykazu załączam dowody określające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone: 

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

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

 

……………………Miejscowość, data   

        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                       przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wykaz osób 
 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: 

 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 

 
WYKAZ OSÓB* 

KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE 

 

Kierownik budowy 

 

Lp

. 

Miejsce wykonania 

zamówienia 

 Zadanie 

odpowiadające 

przedmiotowi 

zamówienia [m2] 

Termin realizacji 

rozpoczęcie zakończenie 

1     

2     

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

 

 

          

 ……………………                                                                                      
 Miejscowość, data   
        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                       przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO 

DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

ZGODNIE Z ART. 22 a USTAWY PZP 
 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Ja ( My) niżej podpisany (ni) 

…………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam (y), że w przetargu nieograniczonym na: 

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce 

 

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

1)  zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

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

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

 

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

Zamówienia:     

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

     

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu Zamówienia: 

     

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

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

……………………                                                                                       

Miejscowość, data   

        ………………………………. 

         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                  przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wzór umowy 

 

UMOWA nr ZP 272…..2017 

na wykonanie robót budowlanych 

 

Na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce”, zawarta 

w dniu ............... 2017 r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy  

Gminą Kąty Wrocławskie zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy     – mgr inż. Antoniego Kopeć 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy   – mgr Małgorzaty Wujciów 

z jednej strony, a: 

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 

Umowa niniejsza została zawarta z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm,  zwanej dalej „ustawą Pzp”) 

 

§ 1 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawcą przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce”. Przedmiot zamówienia obejmuje 

realizację inwestycji w zakresie wyszczególnionym w dokumentacji projektowej oraz 

przedmiarach wraz z pomiarami geodezyjnymi. 

3. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z 

posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarami, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

4. Integralną częścią umowy jest: 

a) tabela elementów scalonych – załącznik nr 1 

b) karta gwarancyjna – załącznik nr 2  

c) wykaz prac zleconych do wykonania podwykonawcom – załącznik nr 3;* 

 

§ 2 

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

Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem 

budowlanym. 

2. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu 

oddania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy 

podczas wykonywania robót. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za 

zaniechania, jak za własne. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

o faktycznym powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy, wskazując 

nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a także wartość zadania powierzonego 

podwykonawcy. 
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, a także jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.   

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym 

mowa w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których wartość nie przekracza 

50.000,00zł i jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z Protokołem odbioru końcowego 

oświadczeń podwykonawców oraz oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu 

wszystkich należności na rzecz podwykonawców. Rozliczenie końcowe Wykonawcy 

z podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, co 

zostanie potwierdzone Zamawiającemu oświadczeniami podwykonawców o zapłacie. 

Do czasu przedstawienia takich oświadczeń nie rozpoczyna się bieg terminu do zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
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16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

17. Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 15 w terminie 

7 dni od daty podpisania Protokołu końcowego stanowić będzie podstawę do dokonania 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 16. 

18.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na warunkach określonych w ust. 16 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty; 

21. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu do 

zgłaszania przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 19, a w 

przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 19 - 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zgłoszenia.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

23. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z art. 647 

ustawy z dnia 13 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny.  

24. W przypadku zmiany, albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w 
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celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany przez niego inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę okoliczności, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do odstąpienia 

od umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych. 

  

§ 3 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. 

zm.) osób wykonujących prace murarskie, tynkarskie, malarskie.  

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem należy przedłożyć do 

wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w pkt 

1 Kopia umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, data 

zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej 

pracy miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

czynności opisane w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie 

czynności, Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w 

wysokości określonej w umowie. 

 

§ 4 

1. Ustala się termin wykonania robót  

a)  rozpoczęcia  - 14 dni od daty zawarcia umowy  

b) zakończenia - …………. .2017 r. 

 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

a) Przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni po podpisaniu umowy ; 

b) Przekazanie kompletu dokumentacji budowlano-wykonawczej 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Zabezpieczenie ternu budowy; 

b) Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego; 

c) Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy; 

d) Przestrzeganie przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków i 

wymogów wynikających z dokumentacji i załączonych do niej uzgodnień. 

Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
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normami, przepisami, wiedzą techniczną, doświadczeniem Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

wykonywanych samemu oraz przy pomocy podwykonawców robót oraz za 

zgodność realizacji z dokumentacją projektową i STWiOR; 

e) Wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, posiadających 

aktualne na dzień wbudowania atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności; 

f) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

g) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z 

uwzględnieniem wymagań określonych w STWiOR; 

h) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 

i) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie 

określonym postanowieniami STWiOR; 

j) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie z 

terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, w 

szczególności w przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych na teren budowy – 

wykonanie napraw odtworzeniowych; 

k) Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp, 

p. poż i ochrony środowiska,  

l) Utrzymywanie porządku w obrębie terenu na którym prowadzone będą roboty 

budowlane oraz zgodnie z art. 47 Prawo budowlane po zakończeniu robót 

doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy i teren przyległy oraz 

naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

m) Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w 

zakresie określonym w STWiOR; 

n) Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

o) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach; 

p) Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza 

budowy; 

q) Zapewnienia obsługi geodezyjnej (w tym także wznowienie i odtworzenie 

punktów osnowy geodezyjnej) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą 

wszystkich robót oraz wznowieniem, uzupełnieniem i stabilizacją punktów 

granicznych; 

r) Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 

1126); 

s) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o 

każdej zmianie siedziby, nazwy, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 wynagrodzenie 

w wysokości brutto ....................... zł (słownie złotych: 

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

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wykonania robót wynikających z 

dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty 
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wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 

dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych 

odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji powykonawczej, 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia 

niezbędnych prób i odbiorów. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie waloryzowane. 

 

§ 7 

1. Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową.  

2. Zapłata faktury końcowej po zakończeniu wszystkich etapów nastąpi po dokonaniu 

czynności określonych w § 9. 

3. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

4. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki. 

5. Faktura, którą Wykonawca wystawi do zapłaty Zamawiającemu płatna będzie z konta 

w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich. 

6. Podstawę do wystawienia i złożenia Zamawiającemu faktury końcowej stanowi: 

1) w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców: 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną 

przez Zamawiającego  

2) w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców za zgodą     

      Zamawiającego: 

a) protokół odbioru końcowego robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną 

przez Zamawiającego  

b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o 

zgodności kopii z oryginałem) przez podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, 

c) kopie przelewu bankowego lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty 

(wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej 

wysokości kwoty wynikłej z przedstawionych faktur, 

d) Oryginał Oświadczenia podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o 

otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia za wskazany na fakturach 

podwykonawcy zakres robót. 

7. Faktura z niniejszej umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego 

tj. Gminę Kąty Wrocławskie, adres: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek – Ratusz 1, 

NIP 913-00-05-147. 

 

§ 8 

1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na 

cel określony w umowie. 

2 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na 

okres …… - miesięcy, licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia.  

3 Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 

do niniejszej umowy.  

4 Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 

rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do 

usunięcia wad. 

5 Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może 

realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 
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Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

6 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7 W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, mimo 

dwukrotnego wezwania Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 

ich wykonania na koszt Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót 

wykonanych w realizacji przedmiotu umowy. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego 

i Wykonawcy  

3. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod 

względem technicznym, estetycznym, użytkowym. 

4. Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru. 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

a) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie 

z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren 

budowy- 2 egz.; 

b) atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały – 2 kpl.; 

c) protokół odbioru robót zanikających– 2 kpl.; 

d) dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub 

zmianami, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji – 2 kpl; 

e) inwentaryzację powykonawczą – 2 kpl. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad, Zamawiający 

może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego; 

c) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić do odbioru ponownie. W tym 

przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia 

Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru; 

d) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

7. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. 

8. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 

gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin ich 

usunięcia. 

 

§ 10 

Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego - …………………………… 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy -…................................... 

 

 

§ 11 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych przez zapłatę kary umownej: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 

umownego terminu zakończenia robót określonego w § 4 umowy; 
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia 

wad; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,5  % wartości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy 

przypadek; 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,5  % wartości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy - za każdy przypadek; 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany  - 0,5  % wartości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy - za każdy przypadek; 

g) za  brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -  0,5  % 

wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy - za każdy przypadek; 

h) za niedopełnienie obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o 

pracę 0,2  % wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o którym mowa w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy - za każdy przypadek; 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 

umownego terminu przekazania terenu; 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a po zakończeniu realizacji zamówienia z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.  

 

§ 12 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 

Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, równowartość 5% wartości umownej 

brutto, tj. ……………………. zł (słownie: …………………), w formie …………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust 1 zostanie 

zwolnione w następujący sposób: 

a) część zabezpieczenia tj.70% gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót, w 

terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze, 

b) pozostała część nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

3. W przypadku, o którym mowa w §13 Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy do pełnej wysokości wynikającej z ust 1 

w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w 

przypadku:  
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1) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:  

a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów,  

b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia 

wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym,  

2) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, 

3) konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań w związku z odkryciem reliktów 

przeszłości o szczególnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrębie 

prowadzonych robót;  

4) konieczności wykonania robót dodatkowych; 

5) skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;  

6) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które Strony niniejszej 

umowy nie miały wpływu. 

W przypadkach określonych w pkt. 1) ÷ 6), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/robót: 

1) na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. 

2) na wniosek Wykonawcy w przypadku:  

a. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,  

b. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z 

umowy,  

c. jeżeli zmiana kierownika budowy/robót stanie się konieczna z jakichkolwiek 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).  

W przypadku zmiany kierownika budowy/robót - nowy kierownik budowy/robót musi 

spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w treści umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a mianowicie: 

1) w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do projektu 

ze względu na cofnięcie zgody przez właścicieli terenu, 

2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej; 

3) w przypadku siły wyższej; 

4) w przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami obcymi;  

5) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub nieścisłości w 

dokumentacji projektowej; 

6) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę, których konieczność wprowadzenia 

wynika ze zmian organizacyjnych. 

7) zmiany postanowień niniejszej umowy będących następstwem zmiany przepisów 

powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia; 

8) zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których konieczność 

wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia niniejszej umowy.  

9) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, 

Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy 

Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót 

określonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez 

Wykonawcę. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

1) wprowadzenie robót zamiennych jest dopuszczalne w następujących 

okolicznościach: 

a. jeżeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych 

lub technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWiOR, 

groziłaby niewykonaniem lub wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy, lub 

wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, 

które skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem 

estetyki, 

b. jeżeli konieczność zamiany wbudowanych materiałów lub urządzeń jest 

spowodowane: 

 zaprzestaniem produkcji, 

 brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 

c. jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub 

technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyż zastosowanie 

wskazanych w dokumentacji materiałów i urządzeń spowoduje wadliwe 

wykonanie przedmiotu umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki 

budowlanej lub takie wykonanie, które skutkować będzie trudnościami w 

późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, 

d. jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

2) z tytułu wykonania robót zamiennych Wykonawcy nie będzie przysługiwać  

     dodatkowe wynagrodzenie.  

3) w przypadku wprowadzenia robót zamiennych istotnych w świetle przepisów 

Prawa Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z przepisów prawa. 

4) koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w 

przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W 

przypadku gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt 

sporządzenia projektu zamiennego obciążać będzie Wykonawcę. 

5) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, możliwe jest 

wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Poza okolicznościami wskazanymi w niniejszej umowie dopuszcza się możliwość zmian 

postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 

ustawy Pzp. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów 

podpisanych przez strony pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane wraz z przepisami 



51 
 

wykonawczymi do tej ustawy oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 15 

Sprawy sporne, których nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa 

dla Zamawiającego. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:   

 WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do Umowy ZP 272-.…./2017 

z dnia ..............2017r. 

 

 

 
 

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

 

Lp. Rodzaj robót Wartość robót 

netto brutto 

1.  Roboty ziemne   

2. Roboty fundamentowe   

3. Nawierzchnie, posadzki   

4. Konstrukcja   

5. Roboty montażowe stolarka   

6. Roboty w zakresie zewnętrznych inst. wodoc.   

7. Roboty w zakresie zewn. inst. kanalizacji   

8. Roboty w zakresie zewnętrznej inst. gazowej   

9. Wewnętrzna inst. wodociągowa   

10. Wewnętrzna inst. kanalizacji   

11. Wewnętrzna inst. gazowa i c.o.   

12. Instalacja wentylacyjna   

13. Przyłącze energetyczne   

14. Instalacja elektryczna wewnętrzna   

15. Kształtowanie terenów zielonych   

16. Prace geodezyjne   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT*   

 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 

do Umowy ZP 272-.…./2017 

z dnia ..............2017r. 

 

 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 

Dotyczy: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce”, 

 

GWARANTEM jest ………………………………………………………………..; będący 

Wykonawcą  

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach 

Wrocławskich Rynek-Ratusz 1, NIP: 9130005147,Regon: 931 935 052 zwana dalej 

Zamawiającym. 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość robót budowlanych wykonanych na 

podstawie umowy Nr ZP 272 - ……./2017 z dnia…….. na zadanie pn. „Budowa 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Górzyce”, zwanej dalej Umową. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty 

Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane 

przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w §2 ust.2 lit a) – e) 

3. Termin gwarancji wynosi …….. miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się 

następnego dnia po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający 

jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o 

której mowa w lit. d). 

f) zlecenia wykonania zobowiązań gwarancyjnych na koszt Wykonawcy w przypadku 

niewywiązania się przez Wykonawcę z ciążących na nim obowiązków z tytułu 

gwarancji, mimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego; 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na 
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wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit .c) 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit .d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w ust.1 lit .e). 

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony 

do dochodzenia odszkodowana w pełnej wysokości. 

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną 

od wad. 

§ 3    

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co najmniej raz w roku, w 

okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

4. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 

Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz 

Protokołu Przeglądu. 

§ 4    

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady 

wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

a) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykrytej wadzie w terminie 7 dni od jej 

wykrycia w sposób określony w § 5.  

b) Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i określi sposób wykonania naprawy w 

terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o wykrytej wadzie. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 

 

§ 5 

Komunikacja 

1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonów i 

adresy. W zawiadomieniu Zamawiający podaje rodzaj występującej wady. 

Przedstawiciel Zamawiającego wydaje Gwarantowi polecenie usunięcia wady. 

Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie zgłoszenia wg czasu 

reakcji jak w §4 ust.1 i określić sposób usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów 

określonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie dokonywane jest za pośrednictwem 

telefaksu lub e-mailem.  

2. Zamawiający i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do przekazywania, 

przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o wadach oraz 

określą adresy e-mailowe oraz numery telefaksu, o których mowa w ust.1. 

3. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
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Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

 ………………………………………………………………………………….  

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

 Gmina Kąty Wrocławskie; Rynek-Ratusz 1; 55-080 Katy Wrocławskie 

5. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w ust. 2 - 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną; 

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.  

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY   

 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 

do Umowy ZP 272-.…./2017 

z dnia ..............2017r. 

 

 
 

WYKAZ PRAC REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PODWYKONAWCÓW* 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………..….… 

 

Adres Wykonawcy …………………………………………………… 

 

Nr telefonu  ………………………………. Nr fax-u  ………………………… 

 

Lp. ZAKRES PRAC PODZLECONYCH WARTOŚĆ BRUTTO ROBÓT 

PODZLECONYCH 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 

 


