
Załącznik nr 1/1 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 50/2013r. 

 

1.  Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie w 

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

zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie docieplenia spodów płyt balkonowych  w budynku przy 

ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie w ilości 26 szt. 

2.  Przedmiotem zamówienia jest docieplenie spodów płyt balkonowych  w budynku przy ul. 

Strażackiej 2 w Ciechanowie w ilości 26 szt. , w zakresie szczegółowo  określonym w przedmiarach 

robót i specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót.  

    Zakres robót  obejmuje : 

               1. Montaż rusztowań z osiatkowaniem. 

               2. Zabezpieczenie folią polietylenową stolarki  okiennej.  

               3. Oczyszczenie,  zmycie i zagruntowanie środkiem gruntującym powierzchni docieplanych. 

               5. Docieplenie spodów płyt balkonowych płytami styropianowymi EPS 100 gr. 2 cm,                              

                   z wyprawą elewacyjną z tynku silikonowego gr. do 2mm w kolorach jasnych pastelowych. 

               6. Montaż listew narożnych z okapnikiem. 

               7. Wykonanie nowej wyprawy z tynku silikonowego na czołowych powierzchniach płyt   

                   balkonowych po uprzednim nałożeniu warstwy siatki z klejem. 

               8. Uporządkowanie terenu wokół prowadzonych robót i wywiezienie nieczystości i gruzu, 

                    oraz wszystkie inne roboty budowlane nie wymienione powyżej ale wyszczególnione                               

                    w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

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

       z Zamawiającym.  

3.    Wymagany okres wykonania zamówienia: 

        -  30 dni od daty przekazania budynku do wykonania  

4.    Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: 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)    wycenione i podpisany przedmiary robót – zał. nr 2, 

         d)   oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych  

         i  regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych, 

          e)  wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym zakresie i charakterze, 

          f)  referencje potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane z należytą          

               starannością. 

8. Warunki umowy: 

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

     - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego 

       zapytania oraz danych zawartych w ofercie.  
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego   

     wniesienia (jeżeli jest wymagany): nie jest wymagane. 

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

       krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zakresu robót .  

        

11 Sposób przygotowania ofert:  

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

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

      techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną na w/w obiektach. 

      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 50/2013r. „Wykonanie docieplenia spodów płyt balkonowych  w budynku przy ul.  

      Strażackiej 2 w Ciechanowie, w ilości 26 szt.”.                                               

       

12. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 30.09.2013 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 

                                                                                                                
Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa....................................................................................................................  

 

Siedziba................................................................................................................. 

 

Nr telefonu/faks......................................................................................................  

 

nr NIP...................................................................................................................... 

   

nr REGON...............................................................................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie w imieniu , której występuje: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

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

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez: 

Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię 

  

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

„Wykonanie docieplenia spodów płyt balkonowych  w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie, w ilości 

26 szt.”       

za kwotę:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Oświadczam, że  

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

    oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Termin płatności /minimalny 30 dni/ …………. dni 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od daty przekazania budynku do wykonania 

robót. 

Udzielam gwarancji rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż ……………. od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego.  

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

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

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

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

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl


- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

Oświadczam, że akceptuję : 

- proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści   

  umowy. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

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

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

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

 

Inne informacje oferenta:  

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        _____________________________________ 

                                                                                                              (imię i nazwisko)  

                                                                                       data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  

 

 
 

* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2                                                                                           

 

Przedmiar robót 

na Wykonanie docieplenia spodów płyt balkonowych  w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie w 

ilości 26 szt. 

 

 

1 KNR 0-17 2608-01-050 

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie 

 

145,080 m2 

2 KNR 0-17 2608-04-050 

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem 

wzmacniającym dwukrotnie 

 

145,080 m2 

3 KNR 0-17 2608-05-050 

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża 

 

1,000 m2 

4 KNR 0-17 2609-01-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do spodów płyt balkonowych 

 

145,080 m2 

5 KNR 0-17 2609-05-112 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 

plastikowych (długości mocowania w płycie 4-5 cm) do pyt balkonowych  

 

145,080 SZT. 

6 KNR 0-17 2609-07-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 

 

145,080 m2 

7 KNR 0-17 2609-08-040 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących - narożnik z okapnikiem 

 

120,900 m 

8 KNR 0-17 2608-03-050 

Przygotowanie podłoża pod wyprawę tynkową- gruntowanie 

 

145,080 m2 

9 KNR 0-17 0928-01-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z gotowej 

płynnej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na 

mokre" 

 

145,080 m2 

10 KNR 2-02W 1603-02- Kalkulacja własna 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m 

 

200,000 m2 

11 KNR 0-17 2609-07-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach- czoła płyt 

balkonowych 

 

30,000 m2 

12 KNR 0-17 0928-01-050 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego grubości 2 mm z gotowej 

płynnej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na 

mokre"- czoła płyt balkonowych 

 

30,000 m2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                              Załącznik nr 3 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na „ Wykonanie docieplenia spodów płyt 

balkonowych  w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie w ilości 26 szt.” 

 

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 : 

         - Wykonanie docieplenia spodów płyt balkonowych  w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Ciechanowie  

w ilości 26 szt.” 

               

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych budynków wraz z robotami towarzyszącymi. 

Zakres robót obejmuje : 

1. Montaż rusztowań z osiatkowaniem. 

               2. Zabezpieczenie folią polietylenową stolarki  okiennej na ścianach szczytowych. 

               3. Oczyszczenie,  zmycie i zagruntowanie środkiem gruntującym powierzchni docieplanych. 

               5. Docieplenie spodów płyt balkonowych płytami styropianowymi EPS 100 gr. 2 cm,                              

                   z wyprawą elewacyjną z tynku silikonowego gr. do 2mm w kolorach jasnych pastelowych. 

               6. Montaż listew narożnych z okapnikiem. 

               7. Wykonanie nowej wyprawy z tynku silikonowego na czołowych powierzchniach płyt   

                   balkonowych po uprzednim nałożeniu warstwy siatki z klejem. 

               8. Uporządkowanie terenu wokół prowadzonych robót i wywiezienie nieczystości i gruzu, 

                    oraz wszystkie inne roboty budowlane nie wymienione powyżej ale wyszczególnione                               

                    w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

             Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

             i mające na celu wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynków  mieszkalnych. 

             Kod CPV 

             45000000-7 - Roboty budowlane 

             45262100-2 - Prace przy wznoszeniu rusztowań 

             45324000-4 - Wykonanie okładziny tynkowej elewacji 

             45442100-8 - Roboty malarskie 

 

1.4. Określenia ogólne 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                       

i przepisami oraz definicjami podanymi w ST „ Wymagania ogólne” 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz   

            za ich  zgodność z Dokumentacją, Specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 

 

 

2. MATERIAŁY    
 

Materiały stosowane do robót przy dociepleniu ścian szczytowych  budynków powinny mieć : 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 

- Certyfikaty lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

- Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej 

składowania na budowie materiałów. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje dotyczące zamówienia materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 



 

2.1. Rodzaje materiałów 

Dokumentacja przewiduje zastosowanie kompletnego systemu docieplenia ścian. Należy zastosować 

materiały jednego systemu np.: ATLAS, BOLIX, KREISEL, TERANOVA, WEBER lub inny zgodnie  

z zaleceniami producenta. 

- masa klejowa do klejenia styropianu, 

- siatka z włókna szklanego 145 g/m2, 

- klej szpachlowy do siatki, 

- styropian EPS 100 gr. 2 cm, 

- płyny gruntujące, 

- silikonowy tynk dekoracyjny baranek gotowa masa tynkarska gr. do 2 mm kolor dostosowany do 

istniejącej elewacji, 

2.2. 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. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość stosowania różnych 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Materiały zamienne muszą mieć parametry 

równe lub wyższe od materiałów zastosowanych w podanej specyfikacji i przedmiarze robót. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów  i ilości informacjom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w 

terminie 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 powiadomi inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

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

       niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków  

       transportu będzie zapewniać sprawne prowadzenie robót. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie    

       materiałów powinien odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Wykonawca będzie usuwać   

       na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

       publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

    5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

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

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

    Technicznej, harmonogramem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu  

    spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor  

    nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  

    lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach  

    umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 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. Przed przystąpieniem do prac związanych z remontem elewacji budynku   

    inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. 

    Kontrola będzie polegać na : 

   - sprawdzeniu wymagań uprawnień ekipy wykonawczej do pracy na wysokości 

   - sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i sprzętu do prac 

   - sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych 

   - sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP 

 

 

6. OBMIAR  ROBÓT 



 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną w jednostkach określonych 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 obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji 

Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót. Błędne dane zostaną uwzględnione przez 

inspektora nadzoru w zależności od postanowień umownych. 

6.2. Jednostka i zasady obmiaru 

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi; jednostką obmiaru jest 1 m2 

Tynki cienkowarstwowe; jednostką obmiaru jest 1 m2 

Listwy narożne z okapnikiem; jednostką obmiaru jest 1 mb 

 

7. ODBIÓR  ROBÓT 

 

7.1 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 mowa 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 Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega                

od wymaganej dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną 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 i odstąpić od odbioru robót. 

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

7.2. 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: 

- aprobaty techniczne, 

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

   zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 

 

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą w umowie. 

 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

9.1 Normy       
        PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

        PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. Wymagania i badania  

                                    techniczne przy odbiorze. 

9.2. Inne dokumenty 

      - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

      - „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych   

         jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” – jednolity tekst zawarty w Dz.U. Nr 75/2002,  

         poz. 690 z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami z dnia 7 kwietnia z 2004r. 

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

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

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika budowy, tablicy     

         informacyjnej i BHP /Dz.U.Nr 198 poz. 2042/ 

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

        podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 z 2003r. Poz.40/ 

      - Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,  

         Warszawa 1988 

      - Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

      - Instrukcja producentów. 

 

       Opracował : Mariusz Wszeborowski 


