
Załącznik nr 1/1 

 

 

 

............................................. 
                                                                                                                                          pieczęć zamawiającego 

 

............................................................ 
nazwa i adres wykonawcy 

 

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

 

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

 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 70/2016r. 

 

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie w 

imieniu, której występuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym 

budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym 

budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo 

określonym w  przedmiarze robót  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

       Zakres robót obejmuje : 

        a/. Przebicia otworów w stropach i dachu. 

        b/. Wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej z rur pcv w zamieszkałych lokalach   

             mieszkalnych - w pomieszczeniach kuchni i łazienek. 

        c/. Ocieplenie przewodów wentylacyjnych j.w. wełną mineralną z obudową płytami kartonowo- 

             gipsowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym. 

        d/. Zakończenie przewodów wentylacyjnych ponad dachem krytym dachówką nasadami- 

             wywietrzakami ocieplonymi wełną mineralną z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej                 

             i obróbkami blacharskimi. 

         e/. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi obudów z płyt kartonowo-gipsowych   

              przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych – kuchnie i łazienki. 

         f/. Wystawienie protokółu przez uprawnioną osobę z badania sprawności działania wykonanej  

              wentylacji grawitacyjnej. 

 Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na w/w obiekcie  po ustaleniu terminu  

 z Zamawiającym.  

        Wymagania organizacyjne : 

        Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami   

         sanitariatów i wc. Zabezpieczenie miejsc i organizacja pracy należy do obowiązków                  

         i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych  szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac   

         należy do obowiązków Wykonawcy.Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia  

         prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca. 

3. Wymagany okres wykonania zamówienia : 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania 

robót 

4.   Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: w siedzibie zamawiającego  

      TBS Sp. z o.o.- DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.lub ze strony internetowej   

      zamawiającego www.tbsciechanow.pl 

5.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe   

      warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: j.w.,  tel. (023) 672-23-04 

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. 

      Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania   

      przyczyny.   

7.  Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia : 

     O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 



        a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie  

 z wymaganiami ustawowymi, 

        b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub  

 czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

        c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem  

 ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania  

 danego zamówienia, 

        d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

    Dokumenty wymagane do złożenia oferty. 

         a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  

               gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do  

               ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do  

               występowania w obrocie  prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed   

               upływem terminu składania ofert, 

         b)   wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,  

         c)   wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2, 

         d)   Wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania   

                ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazał się    

                 realizacją   przynajmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom    

                 budowlanym polegających na wykonaniu wentylacji grawitacyjnej w budynku  

                 mieszkalnym lub użyteczności publicznej o wartości  nie mniejszej niż 15000,00 zł    

                 w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku   wiedzy  i  doświadczenia                              

                 z podaniem  rodzaju  i wartości, daty  i miejsca wykonania   robót  wraz z dokumentami   

                 potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki  budowlanej  

                 i prawidłowo ukończone – zał. nr 3, 

          e)    wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą  

                 uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji   

                 zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,                 

                 a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – zał. nr 4, 

          f)    parafowany przez wykonawcę projekt umowy – zał. nr 5 

8. Warunki umowy: 

     - o miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,  

     - umowa zawarta zostanie oddzielnie dla każdego budynku z uwzględnieniem postanowień  

        wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofertach.  

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego   

     wniesienia (jeżeli jest wymagany): od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu    

     będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania    

     umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym  

     Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego    

     wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w  

      w jednej lub kilku następujących formach: 

      -  w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy : zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie   

         należytego wykonania umowy – Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym     

         przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie”.      

     -   w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,   

         z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

     -  w gwarancjach bankowych, 

     -  w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

     -  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z   

         dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z   

         2007 r. Nr 42, poz. 275).  

      Dopuszcza się również:  

       -  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -   

          kredytowej,  

       -  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub    

          jednostkę samorządu terytorialnego, 

       -  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie   

         rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 



10. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie   

      krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

11 Sposób przygotowania ofert:  

      oferty należy sporządzić na załączonym druku  formularza ofertowego (zał. nr 1).  

       Cenę ofert należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2)  

      i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

      Ofertę należy przygotować w języku  polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, komputerze,   

       nieścieralnym atramentem, umieścić w  zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:  

      nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Zapytanie ofertowe                     

      nr sprawy 70/2016r. na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy                  

      ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie”.                       

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 12.09.2016 roku, do godziny 10,00  

      w kancelarii zamawiającego Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie  

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

Nazwa:                ................................................ 

   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

 Numer telefonu:                 ……........................................   

Numer faksu:   ………………………………  

Numer REGON:                 ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie 

w imieniu której występuje: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 ul. Okrzei 14 

 tel.(023)672-59-80/fax.(023)672-38-18 

 www.tbsciechanow.pl 

 tbs@tbsciechanow.pl  

 reprezentowana przez:  

 Prezesa Zarządu – Krzysztof Rutkowski  

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie za cenę: 

 

cena netto............................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

podatek VAT.......................................................................................................zł  

cena brutto..........................................................................................................zł  

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

Stawki kosztorysowe 
Roboczogodzina /Rg/    -  …………………pln 

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………% 

Zysk /Z/                       -  …………………..% 

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie  z uwzględnieniem 

składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego określonego j.w. 

 

Oświadczam, że: 

Wykonam zamówienie w terminie 60 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

Termin płatności:/ minimum 30 dni / …………….dni   

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ................ … 

 Reklamacje będą załatwiane w   terminie:………….......... .......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………………………... 

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

- załatwienie wykonania reklamacji : …………………………………………………………………… 

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

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy : 

……………………………….............................. tel. kontaktowy, faks: .......... .......... .................zakres 

odpowiedzialności  

.......... .......... .......... .......... .......... ......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ................................zakres 

odpowiedzialności  

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, imię ....................................................................................................  

Stanowisko ...........................................................................................................  

Telefon...................................................Fax.........................................................  

 



Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  

    obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi  

    do wykonania zamówienia. 

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową, nie wnoszę żadnych    

    zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że załączone do dokumentacji przetargowej zamówienia wymagania stawiane    

    wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się    

    w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez    

    Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak  

     bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z Polską Normą wydane na podstawie ustawy z dnia  

     z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087)  

     lub aprobaty techniczne wydane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  

     budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

7. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

    potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych  

    podmiotów (należy wskazać nazwę i adres podmiotu)  

     

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

w  zakresie 

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

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

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  5 % całkowitej ceny  

ofertowej brutto, w kwocie …….…………………………w formie: 

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

 

Oferta zawiera łącznie …………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 

Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

  (miejscowość i data)                                 (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

 
* niepotrzebne skreśli 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Przedmiar robót 

na wykonanie wentylacji grawitacyjnej 

Budynek mieszkalny ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie 

 

1. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej  

 

1 KNR 4-01 0208-02-020 

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2 w stropie. 

 

71,00 szt 

1. 10*4+9*3+2*2    71,00 

2 KNNR 2 0506-030-040 

Rury wentylacyjne z PCV o średnicy 160 mm - analogia  

 

178,20 m 

1. 4,80*10+2,80*9+3,10*21+2,80*10+1,40*6+0,70*

5 

   178,20 

3 KNR 2-02 2004-01-050 

Obudowa słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyń. jednowarstw - (bez 

docieplenia z wełny mineralnej). 

 

128,93 m2 

1. 0,30*3,10*22+0,3*2,55*28+0,30*3,10*36+0,30*2

,00*14+0,30*2,90*38+0,30*1,80*12+0,30*1,25*1

5 

   128,93 

4 KNR 2-02 0613-05-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe na sucho. Wypełnienie 

pomiędzy rurą i obudową. 

 

128,93 m2 

5 KNR 2-02W 0533-01-020 

Nasady wentylacyjne dwupłaszczowe blaszane docieplone wełną mineralną o średnicy wlotu 

do 20 cm. 

 

21,00 szt 

6 KNR 2-02 0506-02-050 

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 

 

16,80 m2 

1. 21*0,80*1,0    16,80 

7 KNR 2-02 1215-01-020 

Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach - analogia. 

 

21,00 szt 

1. 21    21,00 

8 KNNR 2 1402-050-050 

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych. 

 

75,36 m2 



 
 

Załącznik nr 3 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM ROBOTOM 

BUDOWLANYM POLEGAJĄCYM NA WYKONANIU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ   

W  OKRESIE OSTATNICH 5 LAT /licząc wstecz od terminu składania ofert/ 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość  ................................................  Data .......................... 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

Stosownie do treści zapytania ofertowego 70/2016 wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia 

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym polegających na wykonaniu wentylacji grawitacyjnej w 

budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej.  

 

Lp. Nazwa zamówienia                   

i miejsce jego 

wykonania 

Wartość z 

podatkiem 

VAT w PLN 

Zakres 

wykonanych 

prac 

Termin 

realizacji 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

nr telefonu do 

kontaktu) 

Wykonawca 

lub Partner 

(nazwa) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Dokumenty /referencje/ potwierdzające, że  roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej               

i prawidłowo ukończone składamy w załączeniu. 

 

 

 

 

 

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

                                                                       (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego  

                                                                upełnomocnionego przedstawiciela)  
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 
 

 
 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

Miejscowość  ................................................  Data .......................... 

 

 

 
 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

  

Stosownie do treści zapytania ofertowego 70/2016 na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku 

mieszkalnym ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie, zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby 

 

 
Lp. 

 

 
Imię i nazwisko 

 
Zakres 

wykonywanych 
czynności  

 
Wykształcenie 

 
Kwalifikacje 
zawodowe 
- posiadane 

uprawnienia: 
numer, rodzaj, 
data wydania 

 
Doświadczenie  

zawodowe  
(w latach)  

 
Podstawa do 

dysponowania 
osobą 

       

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
Do wykazu załączam  uprawnienia budowlane  i aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa dla osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy. 

 

                                             

                                                                  

 

 

 

 

 

                                                          ................................................................................. 
                                                                       (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub jego  

                                                                upełnomocnionego przedstawiciela)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 
Projekt umowy 

 

zawarta w dniu  ................. 2016 r. w  Ciechanowie pomiędzy : 

 

Wspólnotą Mieszkaniową Budynku przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie w imieniu, której występuje 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000112949, 

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie,  REGON 130341967 

reprezentowaną  przez : 

 

Prokurenta                             - Grażynę Czajkowską 

 

zwaną  w  treści  umowy    „Zamawiającym” 
 

a 

 

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

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

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

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

……………………………… 

NIP ……………….. Urząd Skarbowy w …………………….    REGON ……………………………. 

 

reprezentowanym  przez : 

 

………………………………………………………………………… 

 

zwanym  w  treści  umowy  „Wykonawcą” 
 

w rezultacie wyboru oferty zawarta została umowa następującej treści : 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z  wykonaniem wentylacji 

grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo 

określonym w  przedmiarze robót  i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót. 

                           

§ 2 

 

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

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, 

wymaganiom projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Polskim 

Normom. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dołączyć                              

je do protokółu odbioru. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował osobiście. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty objęte § 1 z podwykonawcami wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z  

treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazania  

wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez 

podwykonawcę (art. 647
1
K.C.). 

§ 3 

 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni od daty przekazania budynku dla wykonania robót. 

2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na .......................................... 

3. Wykonawca ma prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust.1. 

4. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku: 

 



 

 - wcześniejszego wykonania robót przez Wykonawcę. 

 -  działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

 - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót  z zachowaniem  

    względów technologicznych lub bhp (zgodnie z wymaganiami producentów materiałów), 

 - innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, których wcześniej nie można było  

    przewidzieć,     

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą                                    

w wysokości ………………..netto plus podatek VAT 8% w wysokości …………..;brutto ………………… 
  słownie: ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 w niezmienionej wysokości obowiązuje w całości do zakończenia robót                     

w przypadku wykonania ich w planowanych ilościach. 

3. Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, to Wykonawca 

zobowiązany    jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym 

zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów określonych w ofercie. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę  na Wspólnotę Mieszkaniową Budynku ul. 17 Stycznia 41  

w Ciechanowie NIP 5661860653  po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.  
2.    Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie   

       bezusterkowego protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego. 

3.    Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót według procentowego ich zaawansowania, w   

       tym przypadku podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót sporządzony  

       przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego.       

4.    Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu   

       wraz z protokółami odbioru końcowego. 

        Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

5.    Należność z tytułu faktur będzie płatne przez Zamawiającego na konto Wykonawcy  

……………………………………………………………………………………….. 

6.    Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę                          

       do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

7.    Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 6 

 

Do obowiązków stron należy : 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) wprowadzenie i protokólarne przekazanie Wykonawcy budynku  do wykonania robót, 

b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy : 

a)    wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994r. 

       Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z późn. zmianami), 

b)   wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną  

                     wykonania i odbioru robót, sztuką budowlana i wskazaniami inspektora nadzoru, 

c)    zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. wody i energii elektrycznej,  

d)    wykonanie robót tymczasowych, które  potrzebne są  podczas wykonania robót podstawowych, 

e)    wykonanie robót w sposób zapewniający dojście i dojazd do budynku  przy  ul. 17 Stycznia 41                     

       w Ciechanowie,  

f)    zabezpieczenie i oznaczenie miejsc, przez które mają być prowadzone roboty  podstawowe                    

       lub tymczasowe, 

              g)    skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocena  

                     prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności protokół kominiarski    

                     z badania sprawności działania wykonanej wentylacji grawitacyjnej, atesty, aprobaty  i deklarację  
                     zgodności z PN lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały,  

h)    zapewnienie, na czas trwania robót osoby odpowiedzialnej za całość robót, 

i)     informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o robotach zanikowych, 



j)    utrzymanie ładu i porządku w budynku i na terenie przyległym do budynku, zorganizowanie   

       zaplecza budowy w tym wc dla pracowników, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót   

       wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  robót czystego                  

        i nadającego się do użytkowania, 

k)    usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy, 

l)     zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami bhp. 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i budynku  pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia  

im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

§ 7 

 

1   Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za całość robót:  

     ……………………………………………………………………………… 

 

§ 8 

 

1.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: 

      Zbigniewa Sadowskiego nr upr. bud. 7342Cie 30/92 

2.   Ustanowiony inspektor nadzoru działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane              

      i  jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa. 

 

§ 9 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne                     

w następujących wypadkach i wysokościach:  

 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od umownego terminu zakończenia robót o którym mowa w § 3, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, odbiorze  

w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym,  w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od   

upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500 zł za  

każdy dzień przerwy (powyższe nie dotyczy niesprzyjających warunków atmosferycznych – np. intensywne 

opady deszczu), przerwa powinna być potwierdzona przez osobę odpowiedzialna za całość robót i 

zamawiającego wpisem   w dzienniku kontroli robót. 

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 4 ust.1. 

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a)    za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

b)    z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %   

       wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi                    

       z   przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 

3.    Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić   

       odszkodowania uzupełniającego ponad wartość kar umownych. 

4.    W przypadku nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  lub nieskutecznym ich   

       usunięciu przez Wykonawcę w okresie gwarancji, Zamawiający usunie je w  zastępstwie Wykonawcy na   

        jego koszt potrącając wartość wykonanych prac z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów usunięcia wad niż 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający obciąży różnicą tych kosztów 

Wykonawcę na podstawie  faktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca w powyższym 

przypadku upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury na Wykonawcę bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 10 

 

       Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia : 

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2. Jeżeli nie nadają się do usunięcia, to : 

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może  

                             odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu po raz drugi. 



§ 11 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży                       

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu   wykonania 

części  umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 12 

 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 11, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach:  

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz   

nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

 

§ 13 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………… (5% wartości 

brutto określonej w § 4 ust.1), które należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Wykonawca wniesie w formie  gwarancji  

 ubezpieczeniowej. 

3. Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona  w 

terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zaś 30% 

zabezpieczenia              w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji i rękojmi. 

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                  

o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

          § 14 

 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej po zakończeniu 

wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych prób i sprawdzeń. 

2. Odbiór, o którym mowa w ust.1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawiciela Wykonawcy  

        i Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4.     W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu : protokół kominiarski z kontroli   

        przewodów kominowych po wykonanych robotach, aprobaty, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na   

        wbudowane materiały wymagane przepisami,  

5.    Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy  w ciągu 10 dni od  

       daty  zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru,   

       zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

6.    Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy  

w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa  

w ust. 4. 

7.   Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w       

       okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 10 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony   

       postanowią  inaczej. 

8.   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania    

       wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku   

       stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 

9.   Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie   

      spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie  

       z ust. 8 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad. 

10.  Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę   

       odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

 



11.   Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie  

        rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania  

        umowy, o których mowa w § 13 ust. 3 

 

§ 15 

 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie  

…………….. od daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na 

………………….. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia  usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym  przypadku koszty 

usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 16 

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli : 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 10 dni od daty przekazania budynku do wykonania  

robót  lub nie przystąpił do odbioru budynku dla wykonania robót. 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 10 dni. 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z  tytułu wykonania części umowy. 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową. 

 5)   Jeżeli w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy nastąpi utrata zabezpieczenia należytego     

        wykonania umowy wniesionego w innej formie inż. gotówka na rzecz Zamawiającego  

        z winy Wykonawcy.                                                                                                                                                   

            6)   Jeżeli nie zostanie dokonany bezusterkowy odbiór końcowy z winy Wykonawcy w terminie  

                   30 dni  od daty jego rozpoczęcia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty  

        powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  

       następujące obowiązki szczegółowe : 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawcy przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według    stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z 

której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  

do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego. 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania Zamawiającemu odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 20 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza 

przez niego dostarczone. 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

obowiązany jest do : 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,  które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienie materiałów, zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu  umowy 

określone w ust. 4 pkt. 3 



c) przyjęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór 

 

§ 17 

 

Wykonawca zapoznał się z treścią zapytania ofertowego ZO70/2016 i ma świadomość warunków jego 

wykonania. 

 

                                                                                               § 18 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa    
Budowlanego oraz  wynikające z nich przepisy wykonawcze. 

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

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd   

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                 § 19 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla  Wykonawcy. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy. 

1./  Formularz Ofertowy Wykonawcy – zał. nr 1 

2./  Wyceniony przedmiar robót na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym  

       przy ul. 17 Stycznia 41  w Ciechanowie – zał. nr 2 

 

 
 

                       

  

                        

                 WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:           
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1. Wstęp 

 

1.1. PRZEDMIOT Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w istniejącym zamieszkałym 

budynku przy ul. 17 Stycznia 41 w Ciechanowie. 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych jako część dokumentów przetargowych należy 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w p. 1.1. Zakres robót obejmuje wykonanie 

wentylacji grawitacyjnej w kuchniach, łazienkach i WC – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach kuchni, łazienki i WC każdego mieszkania. Roboty będą 

prowadzone w budynku zamieszkałym, dlatego też  należy prowadzić je w sposób nie utrudniający 

zamieszkiwanie lokatorów w lokalu mieszkalnym. 

1.3 Określenia podstawowe 

Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej zgodnie z 

dokumentacją projektową 

Wykonawca – osoba wykonująca roboty budowlane. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z załączonym 

projektem budowlanym, protokóły odbioru końcowego, rysunki i opisy służące realizacji robót. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót. 

Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub właściwych przepisów 

prawnych, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania iż należy zidentyfikowano wyrób; jest zgodny z określoną normą lub innymi 

dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru inwestorskiego 

przy realizacji robót 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie 

niezbędnym do kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

Polecenie inspektora nadzoru  - polecenie przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach budowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze 

wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający przekaże 

również  jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej i ST. 

1.4.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca w ramach ceny za wykonane roboty winien wykonać 

dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązkowe dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich  

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności tych nie mogą  
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przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na jakość elementów budowli, to takie 

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

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności: 

-utrzymanie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z wykonaniem   

 wentylacji w budynku i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy   

  przed dostępem osób nieupoważnionych, 

-fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z   

  Zamawiającym, 

-tablice informacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać w należytym stanie w ramach   

  umowy. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają zapłacie i przyjmuje się, że włączone są w cenę   

  umowną. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca przestrzegając przepisy przeciwpożarowe będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.4.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

 

2. Materiały 

2.1 Rodzaje materiałów 

-maty z wełny mineralnej gr. 10 cm 

-płyty gipsowo-kartonowe grubości 1,25 cm wodoodporne 

-rury wentylacyjne z PCV o średnicy 160 mm 

-kratki wentylacyjne pcv 

-blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50mm-0,60mm 

-wywietrzaki z blachy stalowej ocynkowanej 

- farba emulsyjna akrylowa: gęstość 1,47 – 1,49 g/cm3 

2.2 Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów                 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania robót, 

przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producentów oraz dostępne do kontroli przez inspektora 

nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodnie z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie  
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przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

na jakość wykonywanych robót i właściwości materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej, ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

5.2. Warunki szczegółowe 

Roboty będą prowadzone w trakcie użytkowania poszczególnych mieszkań, co należy ująć w opracowanej 

ofercie. W trakcie robót na dachu należy wydzielić strefę niebezpieczną przy budynku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system /sposób i procedurę/ prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonania robót. 

Dla zapewnienia prawidłowej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kontroli 

poszczególnych elementów i całości robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentacji projektowej i ST. Przed przystąpieniem do robót należy 

uzgodnić z Zamawiającym i poszczególnymi użytkownikami mieszkań terminy realizacji robót.  

Kolejność i zasady prowadzenia robót : 

- przebić otwory w stropach oraz w dachu, zamontować rury PCV do ścian za pomocą obejm stalowych.  

  Na parterach i piętrach stosować rury o średnicy 160 mm, 

- zamontowanie obudowy rur z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. Wszystkie przewody   

  wentylacyjne należy ocieplić wełną mineralną luzem, 

- zamontować kratki wentylacyjne oraz uszczelnić połączenia, 

- zamontować wywietrzaki dachowe, 

- uszczelnić przejścia rur przez stropy oraz przez dach, 

- zamontować obróbki blacharskie przy połączeniu z pokryciem dachu. 

6.3. Kontrole międzyoperacyjne 

Kontrole międzyoperacyjne obejmują prawidłowość wykonania: 

- zamontowania i zamocowania rur z PCV, 

- wykonania obudowy z płyt G-K, i zamontowania kratek wentylacyjnych, 

- wykonanie ocieplenia  

- mocowanie wywietrzaków oraz wykonanie obróbek blacharskich. 

6.3.1 Kontrola zamontowania i zamocowania rur z PCV 

Kontrola zamontowania i zamocowania rur polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości połączeń, pionowości 

oraz jakości mocowaniu rur do ścian. 

Kontrola wykonania obudowy z płyt G-K, i zamontowania kratek wentylacyjnych 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu pionowości i równości montażu płyt G-K oraz szczelności połączenia  
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kratek wentylacyjnych z pionową rurą z PCV. 

6.3.3. Kontrola ocieplenia rur PCV 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu szczelności ułożenia wełny mineralnej. 

6.3.4. Kontrola mocowania wywietrzaków oraz wykonania obróbek blacharskich 

Kontroli polegać będzie jakość i szczelność połączenia rur PCV z rurą z blachy stalowej ocynkowanej oraz 

uszczelnienia przejść rur przez połać dachową. 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia tej kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy oraz producenta i dostawcy materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat z PN lub aprobatą techniczną. 

W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1,              

i które spełniają wymogi dokumentacji projektowej i ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty 

są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona na budowę musi posiadać te dokumenty określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymogów będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów będą gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem 

nadzoru. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie 

inspektora nadzoru. 

6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- harmonogram robót. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 

przedstawienia do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

/opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót. Błędne dane zostaną uwzględnione przez inspektora nadzoru w zależności od postanowień 

umownych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń ST roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu /końcowemu/, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na ocenie jakości wykonania robót oraz ich 

ilości, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru  

zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.  
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia wpisem do  

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Prawidłowość wykonania potwierdzona 

przez inspektora nadzoru nastąpi po stwierdzeniu zgodności wykonania z parametrami opisanymi w 

dokumentacji projektowej oraz ST. 

8.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbiór częściowy robót 

dokonany zostanie dla zakresu robót określonych w dokumentach umowy według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym. Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny – końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których w pkt 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiający w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja może obniżyć wartość wykonanych robót. W Przypadku znacznych 

rozbieżności komisja może zalecić naprawienie uchybień odstąpić od odbioru robót. W takim przypadku 

Wykonawca po usunięciu usterek i uchybień ponownie zgłasza roboty do odbioru. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku   

   wykonywania robót, 

- aprobaty techniczne, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa   

  zgodnie ze ST, 

- protokół z badania sprawności wykonanej wentylacji przez osobę uprawnioną, 

- protokół odbioru dokonany przez niezależną osobę uprawnioną do dokonywania odbiorów przewodów  

  wentylacyjnych. 

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie ujawnione przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. Komisję odbiorową powołuje Zamawiający, który wyznacza 

również termin rozpoczęcia prac odbiorowych. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Po komisyjnym odbiorze 

robót po upływie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na 

warunkach określonych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalono 

dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Ceny jednostkowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na jej wykonanie określone 

dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1974 roku – Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120 poz. 1126/. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika   
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budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia /Dz.U.Nr 198 poz. 2042/. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami/. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003 roku, poz. 401/. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – roboty ogólnobudowlane. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

 

 

                                                                                                   opracował :  

                                                                                     Wojciech Bąkowski 
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