
Ciechanów  2011-03-17 

TBS-02/11 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TBS-02/11. Nazwa zadania:    

        Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku  

        mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie. 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655                

z p. zm.) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

   Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie  

    w imieniu której występuje : 

    Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

    ul. Okrzei 14 

    06-400 Ciechanów 

    www.tbsciechanow.pl 

    tbs@tbsciechanow.pl  

    Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00  

    reprezentowane przez : 

    Prezesa Zarządu – Tadeusza Bochnię 

II. Określenie trybu zamówienia: 

     Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów    

     ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:         

      www.tbsciechanow.pl 

      Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać : 

      nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego lub pocztą po zgłoszeniu zapotrzebowania. 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości    

      składania ofert częściowych : 

      Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie  wentylacji grawitacyjnej w budynku  

      mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w projekcie   

      budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

      Wspólny Słownik Zamówień : 45261310-0 – obróbki blacharskie 

                                                        45261320-3 – rynny i rury spustowe 

                                                        45261000-4 – wykonanie pokryć 

                                                        45331210-1 – instalowanie wentylacji 

V.  Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej : 

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia w okresie 120 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

       1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

             ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

       1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym                           

             i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie  

             innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  

             zamówienia. 

       1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

       1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

       2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 

       2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa  

             zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 

       2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

      3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez  wykonawców       

           dokumentów 

VIII. Informacja na temat wadium :  

         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego  

         rozpatrywania, jeżeli : 

       - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone specyfikacją, 

http://www.tbsciechanow.pl/


       - z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone  

         niniejszą specyfikacją, 

       - złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 

       - oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 

2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe  

    będą ocenione proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w   

    oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 

 

Nr Kryterium Waga 

1  cena  100 % 

 

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma  

     maksymalną liczbę  punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne   

     przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie   

     traktowany jako wartość punktowa oferty. 

5. Zastosowany wzór do obliczania wartości punktowej oferty „C” 

 

          C = Cmin:Cb*100 gdzie: 

          Cmin – cena oferty najniższej 

          Cb – cena oferty badanej 

          100 - waga procentowa kryterium 

          Maksymalna ilość punktów 100,00 

 

X. Miejsce i termin składania ofert: 

     Oferty należy składać do dnia : 2011-04- 05 do godz. 10:00 

      w siedzibie zamawiającego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

      ul. Okrzei 14  06-400 Ciechanów  Pokój nr 3 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

      Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-04-05 godz. 10:15 

       w Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

       Dział Techniczno-Inwestycyjny  

       ul. Wyzwolenia 10a 

       06-400 Ciechanów 

       Pokój nr 2 

XII. Termin związania ofertą 

        Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie jest przewidywana 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej,  

         na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów –  

         nie dotyczy 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

        wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie jest   

        przewidziana 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:  

          Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

          Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa  

          w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  

         Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,                                        

         nr ogłoszenia  48686-2011 - dnia   18.03.2011r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TBS-02/11                                                                                               Ciechanów, 2011-03-17 

 

 

               SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa zadania: Remont dachu z wymianą 

pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy                

ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie, nr sprawy: TBS-02/11. 

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego: 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Spółdzielcza 1/5 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 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. art. 39, 40  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  

     poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów  

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

     dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),   

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające  

    rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  

    wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188,  

    poz. 1155),   

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu  

     złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień  

     publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763) ,   

  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia dotyczy : Remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie 

wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie. 

 

Zakres remontu obejmuje : 

1. Wykonanie daszków zabezpieczających nad chodnikiem i nad wejściami do budynku od strony ulicy 

    Spółdzielczej wraz z zajęciem chodnika. 

2. Rozbiórkę pokrycia dachowego z płyt płaskich azbestowo-cementowych przez uprawnioną firmę. 

3. Wywóz i utylizację płyt azbestowo-cementowych przez uprawnioną firmę. 

4. Rozbiórkę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

5. Częściową wymianę starego deskowania dachu. 

6.Odgrzybienie elementów konstrukcji drewnianej i deskowania dachu. 

7. Dwukrotna impregnacja grzybobójcza konstrukcji drewnianej i deskowania dachu. 

8. Remont lukarn dachowych ponad dachem z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych,                         

     wymianą jednostronnego odeskowania ścian, izolacją cieplną z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm                 

     i wymianą stolarki okiennej na stolarkę z pcv. 

9. Wykonanie łacenia dachu z łat impregnowanych z izolacją z folii wiatroizolacji. 

10. Pokrycie dachu z dachówki cementowej barwionej. 
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11. Wykonanie nowych obróbek z blachy stalowej powlekanej. 

12. Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. 

13. Wykonanie płotków przeciwśnieżnych, ław kominiarskich i osadzenie nowych wyłazów  

      dachowych fabrycznie wykończonych 

14. Wywiezienie gruzu z robót rozbiórkowych i uprzątnięcie terenu wokół budynku. 

15. Wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej z rur pcv w lokalach mieszkalnych. 

16. Ocieplenie przewodów wentylacyjnych wełną mineralną z obudową płytami kartonowo-gipsowymi  

      wodoodpornymi. 

17. Zakończenie przewodów wentylacyjnych ponad dachem skośnym krytym dachówką nasadami  

      blaszanymi ocieplonymi wełną mineralną z płaszczem z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce  

      dachówki. 

18. Malowanie farbami emulsyjnymi obudowy przewodów wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych. 

19. Wystawienie i przekazanie Zamawiającemu protokółu przez uprawnioną osobę z badania sprawności  

       działania wykonanej wentylacji grawitacyjnej. 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku po uprzednim uzgodnieniu terminu                                

z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z części robót wyszczególnionych w przedmiarze robót               

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wspólny Słownik Zamówień : 45261310-0 – obróbki blacharskie 

                                                   45261320-3 – rynny i rury spustowe 

                                                   45261000-4 – wykonanie pokryć 

                                                   45331210-1 – instalowanie wentylacji 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych   

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.  

    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa  

    w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 

5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części  

    lub całości zamówienia podwykonawcom. 

    Dopuszcza się powierzenie wykonania części zamówienia dotyczącego :  
    Demontażu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych podwykonawcy posiadającemu uprawnienia w    

    tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

    02.04.2004 r (Dz.U. z 2004 r Nr 71,poz.649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego  

    użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.  
6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                              

       i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.   

6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,   

6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  

      zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.   

6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń    

      niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   

6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę    

      podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.   

 

7. Wymagania organizacyjne 

Zabezpieczenie i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa 

ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. 

Prace demontażowe i montażowe związane z remontem dachu wraz z ołaceniem należy prowadzić 

etapowo odcinkami w celu zminimalizowania ewentualnych skutków wpływu opadów 

atmosferycznych w tym okresie. Zabezpieczenie chodnika od strony ulicy i oznakowanie terenu 

budowy oraz organizacja robót należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Za ewentualne 

wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca  

 

8. Wymagania dot. gwarancji 

Na wykonane roboty objęte niniejszym zamówieniem wymagane jest udzielenie gwarancji na okres 

nie krótszy jak 36 m-cy od daty bezusterkowego końcowego ich odbioru. 

 



IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia 120 dni od daty przekazania budynku do 

wykonania robót.  

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  

      tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym                           

      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie  

      innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  

      zamówienia. 

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa  

      zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4., 

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień  

      publicznych, 

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego  

      postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi                  

      w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie  

      utrudnia uczciwej konkurencji, 

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,  

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów  

      potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z  

      zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 

2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.  

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

3.1 jest niezgodna z ustawą, 

3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem  

      art. 87 ust. 2 pkt  3 Prawa zamówień publicznych, 

3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

      nieuczciwej konkurencji,  

3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   

3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

      zamówienia, 

3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny,  

3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  

      poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych,  

3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty   

    złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego –  

    spełnia/niespełna. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu    

       potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1 

A.2) Wyceniony i podpisany przez wykonawcę przedmiar robót na remont dachu z wymianą pokrycia  

         dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym  

         przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie – załącznik nr 2 



A.3) Zaakceptowany projekt umowy  - załącznik nr 3. 

  

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej  

     działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa  

     zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  

        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  

         zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej                            

         niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,  

        o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.   

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego  

        oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  

        Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  

        podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,  

        że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  

        płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione  

        nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa  

        zamówień publicznych. – załącznik nr 4 

  

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy                 

     i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  

     wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:  

  

C.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch robót   

        o wartości każdej nie mniejszej niż  250.000,00 zł w okresie ostatnich pięciu lat przed  

         wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  

         działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom   

         budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich  wartości oraz daty i  miejsca  

         wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane  należycie                 

        (z wykorzystaniem załącznika nr 5). 

C.2) 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 oraz pisemne zobowiązania innych  

        podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie  

        tym wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Przedłożone przez  

       Wykonawcę wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji  

        niniejszego zamówienia personel : kierownik budowy posiada co najmniej 3 lata  

        doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową; wymagane złożeniem uprawnień  

        budowlanych w branży budowlanej i aktualnym potwierdzeniem członkostwa we właściwej izbie  

        samorządu zawodowego wraz z polisą oc  (z wykorzystaniem załącznika nr 6)  

 C.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,   

         posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

         Odpis dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień w zakresie usuwania  

         i utylizacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  

         Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r  (Dz.U. z 2004 r Nr 71,poz.649)  

 

D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji  

    ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące  

    dokumenty:  

 

D.1)  Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że wykonawca jest    

         ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę  

         ubezpieczenia minimum 250.000,00 zł. Dokument ten musi potwierdzać, że Wykonawca będzie   

         ubezpieczony co najmniej przez okres trwania umowy. 

 



E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B3), składa dokument lub dokumenty,  

        wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  

        odpowiednio, że: 

       1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6  

           miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

       2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne  

            albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  

            płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie  

            wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

       3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż  

           6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa pkt. B4) składa zaświadczenie właściwego organu  

         sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby , której dokumenty  

         dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej  

          niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

          Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub   

          miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje  

          się je dokumentem  zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  

          organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  

          gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma  

          siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych  

          w niniejszym pkt. „E". 

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  

F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla  

         ustanowionego  pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w  

        postępowaniu lub do  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

F.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B1),B2),B3),B4), dla  

         każdego   partnera z  osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

G.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na  

         zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak  

         jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z  

         ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B4) dotyczących każdego z tych  

         podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 

G.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej  

         za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania  

         oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" 

G.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w  

         przypadku  podmiotów, o których mowa w pkt. G.1), kopie dokumentów dotyczących każdego  

         z tych podmiotów  winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty 

G.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela  

        wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

G.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,  

        poświadczonym przez wykonawcę. 

G.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  

        dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna  

         lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami  

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   

     przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 

     Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami: 

2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu.  



       podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

       Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,    

       wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  

 

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko  kierownik Działu Remontów i Inwestycji  

imię i nazwisko              Mariusz Wszeborowski  

tel.   0 (**) 23  672-23-04   

fax.    0 (**) 23  672-38-18   

w terminach   w godzinach urzędowania zamawiającego 

 

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu jest: 

stanowisko  specjalista d/s inwestycji   

imię i nazwisko              Wojciech Bąkowski   

tel.   0 (**) 23  672-23-04   

fax.    0 (**) 23  672-38-18   

w terminach   w godzinach urzędowania zamawiającego  

 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji  

    istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom,  

    którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do  

    zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami   

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na  

    kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności  

    postępowania.  

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu  

     do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod  

     warunkiem, że wprowadzona zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia                                 

     o zamówieniu. 

9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną  

     wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia  

     oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.tbsciechanow.pl. 

10.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak  

      również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji  

      istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa                            

      i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu  

      terminowi. 

11. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

      prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści W Biuletynie Zamówień  

      Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień  

      Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na  

      wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a   

     ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie  

      głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści  

      informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej   

      www.tbsciechanow.pl 
 

VIII. Wymagania dotyczące wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium   

 

IX. Termin związania ofertą 

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

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 



zamawiającego. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

A. Przygotowanie oferty 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem  

     czytelnym. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają  

     podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z  

     aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia  

     właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne  

     dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez  

    zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych  

    dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób  

    podpisującej ofertę.  

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  

     możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 

B. Oferta wspólna 

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 

następujące warunki: 

 

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub  

    upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu  

    prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/  

    partnerów - należy załączyć do oferty 

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców  

    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  

    umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

    Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub   

    nienależyte wykonanie zobowiązań   

   W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed  

   przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa  

   regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta  

   umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie   

   zamówienia.   

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy składać do dnia: 2011-04-05 do godz. 10:00 

w siedzibie zamawiającego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 14  06-400  Ciechanów  Pokój nr 3 /parter, sekretariat/ 

Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

i oznakowane następująco: 

„Remont dachu i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym ul. Spółdzielczej 1/5   

  w Ciechanowie nie otwierać przed 2011-04-05 godz. 10:15”. 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-04-05 o godz. 10:15 

w Dziale Remontów i Inwestycji Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 10a  06-400 Ciechanów  Pokój nr 2 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

        Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo                                



        i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  

        Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z   

        wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

        Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

        Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  

        Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w oparci o „Przedmiar robót"  

         projekt budowlany i specyfikację techniczną warunków wykonania i odbioru robót  

         stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

         a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego"  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do  

    szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

 

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi  

    podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych  

    warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość  

    punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio –  

    proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na  

    podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Wybór oferty dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny   

    oferty przedstawione w tabeli. 

 

Nr Kryterium Waga 

1 cena 100% 

 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium  

    otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania  

     kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba  

     punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku  

    podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w  

    zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej  

    w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie  

    zamówienia przepisami prawa. 

 

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego „C”. 

                           C = Cmin:Cb*100 gdzie: 

                      Cmin - cena ofert najniższej brutto 

                      Cb – cena oferty badanej brutto 

                      100 - waga procentowa kryterium 

                      Maksymalna ilość punktów 100,00 

8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych  

     punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty   

     zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie  

     powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem  



    postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez  

    dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

    publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed  

    przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców  

        podając w szczególności: 

   1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferta została wybrana 

       oraz uzasadnienie ich wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy  

       złożyli oferty wraz ze  streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację   

       przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

    2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało  

         miejsce,  

    3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 

    5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy    

          ogłoszeń,   

    5.2 zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego,  

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający  

    zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

     1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed  

         upływem terminu składania ofert 

     2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania   

         ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek  

    wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego  

    postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam  

    przedmiot zamówienia. 

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na  

    wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa  

    może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 

9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia  na zasadach określonych w art. 147, 148, 

149, 150 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.nr 19 poz.177 z późn. 

zm.) 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

Postanowienia umowy zawarto w: projekcie  umowy, który stanowi załącznik numer: 3  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu  

    przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu  

    zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego  

    przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków  

     zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w  

     przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na  

     podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.  

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający  

    żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności  

    faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy  

    zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach  

    stanowiących podstawę jego wniesienia, chyba, że: 

 



    a) protest dotyczy treści ogłoszenia, w takim przypadku wnosi się  go w terminie 7 dni od dnia   

        jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

    b) protest dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w takim  

        przypadku wnosi się go w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 

  4.1 pisemnej,  

  4.2 faksem na nr faksu:  podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu przekazanego za 

pomocą faksu. 

 

4.3 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej   

      podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

      Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania protestu   

      przekazanego za pomocą poczty elektronicznej.  

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że   

    mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 

6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym  

    w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych  

    warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców  

    do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 

7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie   

    wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

    a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

    b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

    c) odrzucenia oferty. 

    W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia   

    doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu,  

    jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania  

    toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do  

    postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego  

    Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do  

     której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień  

    Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu  

    odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą  

     pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa  

      zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198. 

 

XVIII. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od  

    chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów  

     stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz  

     stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  

     konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

    zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  

    zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   

    zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  

    dokumenty  

     zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,80 zł 

     udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego  

     urzędowania  

     W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych   

     oraz Kodeks cywilny. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 



XIX. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 

2.Przedmiar robót na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji   

    grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy  ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie – zał. nr 2 

3. Projekt umowy do akceptacji – zał. nr 3 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4 

5. Wykaz wykonanych zamówień o podobnym zakresie i charakterze – zał. nr 5 

6. Wykaz personelu  przewidzianego do realizacji zamówienia – zał. nr 6 

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 7, zał. nr 8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           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. Spółdzielcza 1/5 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 

 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na remont dachu z wymianą pokrycia 

dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy  

ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie Numer sprawy: TBS – 02/11, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 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 określonych j.w. 

 

Oświadczam, że: 

Wykonam zamówienie publiczne w okresie 120 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 : …………………………………………………………………… 

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

 

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


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 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie  

    wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania   

    oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  

    istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia  

    umowy / projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w  

    przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym  

    przez Zamawiającego.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zobowiązuje(my) się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości ………………………………………………………. 

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:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

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

                                                                          (data i czytelny podpis wykonawcy) 



 
Załącznik nr 2 

 
Przedmiar robót 

na remont dachu  z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku 

mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie 

 
Książka przedmiarów/obmiarów 

 

1. Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego 

 

1 KNR 4-04 0508-04-050 

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt płaskich azbestowo-cementowych nie nadających się 

do użytku 

 

1 367,60 m2 

1. (7,07+1,47)*74,52*2+(0,5*11,10*8,54*2)    1 367,60 

2 KNR 4-01 0627-04-050 

Czyszczenie konstrukcji więźby szczotkami drucianymi + impregnacja elementów roztworem 

solnym. 

 

1 367,60 m2 

1. (7,07+1,47)*74,52*2+(0,5*11,10*8,54*2)    1 367,60 

3  Kal. własna 

Utylizacja płyt azbestowo-cementowych - załadunek, transport i utylizacja wykonana przez 

koncesjonowaną firmę. 

 

1 367,60 m2 

4 KNR 4-01 0535-04-040 

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

 

182,54 m 

1. 80,20+80,20+11,07+11,07    182,54 

5 KNR 4-01 0535-06-040 

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

 

63,60 m 

1. 7,95*8    63,60 

6 KNR 4-01 0535-08-050 

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy 

nie nadającej się do użytku 

 

73,85 m2 

1. (80,20+80,20+11,07+11,07)*0,30+(0,55*2+0,72*

4)*0,30*4+(0,87*2+1,2*4)*0,30*6+(0,68*2+0,72

*4)*0,30*2 

   73,85 

7 KNR 4-04 1101-01-060 

Wywiezienie starej blachy z rozbiórki obróbek przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu.Transport pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciągnikiem kołowym z 

przyczepą.  

Krotność = 15 

 

1,60 m3 

1. ((80,20+80,20+11,07+11,07)+(7,95*8))*0,005+((8

0,20+80,20+11,07+11,07)*0,30+(0,55*2+0,72*4)

*0,30*4+(0,87*2+1,20*4)*0,30*6+(0,68*2+0,72*

4)*0,30*2)*0,005 

   1,60 

2. Roboty naprawcze 

 

8 KNR 4-01 0412-02-040 

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe 

 

5,10 m 

1. 1,8+1,8+1,5    5,10 

9 KNR 4-01 0412-02-040 

Wymiana elementów konstrukcyjnych lukarn dachowych (przyjęto 50%) 

 

78,10 m 

1. (2,20*3*15+2,20*2*13)*0,50    78,10 

10 KNR 4-01 0402-01-050 

Wymiana jednostronnego odeskowania ścian lukarn z desek niestruganych o grubości 19 mm 

+ impregnacja rozstworem solnym 

 

124,56 m2 



1. 2,40*1,20*0,50*2*28+0,60*0,80*28+1,50*0,80*1

5+1,20*0,80*13 

   124,56 

11 KNR 2-02 0613-06-050 

Izolacje cieplne pionowe,z wełny mineralnej z płyt gr. 10 cm układanych na sucho - ściany 

lukarn dachowych. 

 

124,56 m2 

12 KNNR 2 0604-020-050 

Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja ścian zewnętrznych lukarn dachowych 

 

124,56 m2 

13 KNR 4-01 0414-01-050 

Wymiana deskowania dachu na styk (ok. 30% całości deskowania) 

 

410,28 m2 

1. ((7,07+1,47)*74,52*2+(0,5*11,10*8,54*2))*0,30    410,28 

14  KNR AT-09 0103-03-050 

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m. 

 

 

1 367,60 m2 

15  KNR AT-09 0101-05-050 

Łacenie - rozstaw łat 35 cm. 

 

1 367,60 m2 

16 KNR 2-02U 0541-01-050 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm  

 

73,85 m2 

1. (80,20+80,20+11,07+11,07)*0,30+(0,55*2+0,72*

4)*0,30*4+(0,87*2+1,2*4)*0,30*6+(0,68*2+0,72

*4)*0,30*2 

   73,85 

17 KNR 00-15 0524-01-050 

Pokrycie dachów dachówką holenderką cementową barwioną. 

 

1 367,60 m2 

1. (7,07+1,47)*74,52*2+(0,5*11,10*8,54*2)    1 367,60 

18  KNR AT-09 0701-04-020 

Dachówki cementowe barwione holenderki. Dachówki cementowe podwójne S- dachówki 

specjalne wentylacyjne. 

 

53,00 szt 

1. 8+45    53,00 

19 KNR 00-19 0930-02-050 

Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylno-rozwierane jednodzielne 

o powierzchni do 0,6 m2,obsadzone na kotwach stalowych 

 

4,80 m2 

1. 0,50*0,80*12    4,80 

20 KNR 00-19 0930-03-050 

Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylno-rozwierne  jdwudzielne  

o powierzchni do 1,0 m2 

 

7,92 m2 

1. 0,90*0,80*11    7,92 

21  KNR AT-09 0104-01-040 

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory. 

 

103,06 m 

1. 68,90+8,54*4    103,06 

22  KNR AT-09 0104-06-040 

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy. 

 

180,12 m 

1. 79,59*2+10,47*2    180,12 

23  KNR AT-09 0104-04-020 

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 

 

50,00 szt 

24 KNR 00-15 0526-01-040 

Osadzenie okien wyłazów dachowych w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 

 

6,00 m 

1. 3*2,0    6,00 

25 KNR 00-15 0526-02-020 

Osadzenie okien - wyłazów dachowych w połaci dachowej. 

 

3,00 szt 

1. 3*1    3,00 



26 KNR 2-02 0508-0401-040 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15 cm. 

 

182,54 m 

1. 80,20+80,20+11,07+11,07    182,54 

27 KNR 2-02 0510-0401-040 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 15 cm. 

 

64,80 m 

1. 8,10*8    64,80 

28 KNR 2-02U 0541-02-050 

Obróbki blacharskie lukarny z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. 

 

124,56 m2 

1. 2,40*1,20*0,50*2*28+0,60*0,80*28+1,50*0,80*1

5+1,20*0,80*13 

   124,56 

3. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku ul. Spółdzielczej 1/5 

 

29 KNR 4-01 0208-11-020 

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

 

146,00 szt 

1. 3*19+2*18+1*8+1*45    146,00 

30 KNNR 2 0506-030-040 

Rury wentylacyjne z PCV o średnicy 160 mm - analogia  

 

160,20 m 

1. 5,40*19+3,20*18    160,20 

31 KNNR 2 0506-030-040 

Rury wentylacyjne z PCV o średnicy 200 mm - analogia  

 

175,47 m 

1. 5,05*3+4,85*10+4,1*10+3,60*4+3,40*8+3,25*6+

2,43*4 

   175,47 

32 KNR 2-02 2004-01-050 

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

docieplenia z wełny mineralnej). 

 

270,20 m2 

1. 0,30*3,0*43+0,30*2,85*70+0,36*2,60*99+0,36*2

,25*12+0,36*2,10*67+0,36*1,30*28+0,36*0,85*1

8 

   270,20 

33 KNR 2-02 0613-05-050 

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

Wypełnienie pomiędzy rurą i obudową. 

 

270,20 m2 

34 KNR 2-02 0513-01-020 

Nasady wentylacyjne blaszaane ocieplone wełną mineralną z płaszczem z blachy powlekanej 

w kolorystyce dachówki. 

 

45,00 szt 

35 KNR 2-02 1215-01-020 

Montaż kratek wentylacyjnych w ścianach - analogia. 

 

45,00 szt 

1. 45    45,00 

36 KNR 2-02 1505-03-050 

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną 

 

191,21 m2 

1. 0,30*3,0*43+0,30*2,85*70+0,36*2,60*99    191,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 3 

 

Projekt Umowy 
 

Zawarta w dniu  ................. 2011 r. w  Ciechanowie pomiędzy : 

Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie w imieniu której występuje 

Towarzystwa 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 : 

 

Prezesa Zarządu                             -  Tadeusza Bochnię 

 

zwaną  w  treści  umowy    „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

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

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

 

reprezentowane przez : 

 

………………………………………………………………………….. 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa 

zamówień publicznych. 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym 

przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie szczegółowo określony w projektach budowlanych, przedmiarze robót  

i specyfikacjach technicznych 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 budowlanego, 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 wyłączeniem robót dotyczących demontażu 

 i utylizacji płyt azbestowo-cementowych  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. 

 

§ 3 

 

1. Zamówienie należy wykonać w okresie 120 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót. 

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

3. Zamawiający może zmienić termin zakończenia robót o których mowa w ust. 1 w przypadku: 

wcześniejszego ich wykonania przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności których nie można było 

przewidzieć lub z powodu siły wyższej. 

 

 



§ 4 

 

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

       w wysokości  ……………… plus VAT 8% w wysokości ……………; razem brutto …………………. 

 słownie: ………………………………………………………………………………………………... 

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

       zakończenia robót w przypadku wykonania ich w całości. 

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,  

      których zakres nie przekroczy 50% wartości uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany                            

      jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, 

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

5.   Wysokość wynagrodzenia wymieniona w pkt. 1 może zostać pomniejszona o wartość robót zgodnie  

       z wyceną przetargową Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części prac   

       wyszczególnionych w wycenionym przedmiarze robót /zał. nr 2/, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 5 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę na Wspólnotę Mieszkaniowa Budynku  NIP 566-18-60-386  po  przyjęciu 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

2. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na  

       podstawie 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 minimalnym 30 dni licząc od daty jej  

       doręczenia Zamawiającemu wraz z protokółem odbioru. 

       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 faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do   

        wystawienia faktur 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)    przekazanie terenu budowy w terminie  określonym w § 3 pkt. 2 

b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy : 

a) zgłoszenie przed rozpoczęciem robót remontu dachu zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych  

                    pokrycia z płyt azbestowo- cementowych do właściwego terenowego organu nadzoru budowlanego, 

              b)  demontaż i utylizację płyt azbestowo-cementowych należy przeprowadzić  zgodnie z Rozporządzeniem   

                    Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r (Dz.U. z 2004 r Nr 71,poz.649) w  

                     sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.  

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

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

d.)   wykonanie robót zgodnie z projektami budowlanymi, przedmiarem robót i specyfikacjami  

       technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i wskazaniami inspektora nadzoru. 

e.)   zapewnienie dla wykonania robót mediów tj. woda i energia elektryczna,  

f.)    wykonanie robót tymczasowych, które  potrzebne są  podczas wykonania robót podstawowych, 

w tym zorganizowanie zaplecza dla prowadzonych robót i zajęcie chodnika od strony                              

ul. Spółdzielczej, 

               g.)   wykonanie robót w sposób zapewniający dojście i dojazd do budynku przy                                              

                      ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie 

 h.)   zabezpieczenie z wydzieleniem i oznaczeniem terenu w obrębie którego mają być prowadzone  

        roboty  podstawowe lub tymczasowe, 

 i.) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności dokumentację 

powykonawczą,  protokół z badania sprawności wykonanej wentylacji grawitacyjnej, oświadczenie 

o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, deklarację 



zgodności z PN lub aprobatą techniczną na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika 

budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa  Budowlanego,  

 j.) zapewnienie , na czas trwania robót, kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi zgodnie  

       z  ofertą Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany kierownika budowy - uzgodnienie     

       nowego kandydata z Zamawiającym, 

k.) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, zorganizowanie zaplecza budowy w tym wc                       

dla pracowników, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót czystego i nadającego 

się do użytkowania, 

l.)    usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy, 

m.)  zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami bhp, 

 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 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 kierownika budowy w osobie:  

………………………………………………………………………. 

2. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane 

i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa. 

 

§ 8 

 

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 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, 

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

każdy dzień przerwy, 

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

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

 

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 § 15 ust. 1 

 

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

        mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar  

        umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 9 

 

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. 

 

§ 10 

 

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.  

 

§ 11 

 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 10, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach:  

1. 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 . 

Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych określonych w § 8 

 

§ 12 

 

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 na zasadach określonych w art. 147, 

148, 149, 150 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. 

zm.). 

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. 

 

 § 13 

 

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

wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz po przeprowadzeniu wymaganych 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 : dokumentację powykonawczą, 

pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac  rozbiórkowych pokrycia dachowego z azbestu oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych, potwierdzenie przyjęcia odpadów zawierających azbest z rozbiórki pokrycia na składowisko 

przez firmę zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów azbestowych, protokół z badania sprawności 

wykonanych przewodów wentylacyjnych,  certyfikaty, atesty materiałów  i  deklaracje zgodności wymagane 

przepisami, oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. "a", lit. "b" Prawa 

Budowlanego. 

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 20 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  § 12 ust. 3 

 

§ 14 

 

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

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

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

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. 

 

§ 15 

 

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 : 

a) zwłoka w rozpoczęciu prac przekroczy 10 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót, 

b) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej, niż 14 dni, 

c) wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innemu wykonawcy, 

d) nastąpi rażące zaniedbanie obowiązków Wykonawcy/kierownika budowy na skutek, czego Zamawiający  

    poniesie poważne straty materialne, 

e) 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 jednego miesiąca od  

    powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

    W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z   

     tytułu wykonania części umowy. 

f)/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem  

     budowlanym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową. 

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 miesiąca 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 

 

§ 16 

 

Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ma świadomość warunków jego 

wykonania. 

 

§ 17 

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

       Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), 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. 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu                    

dla każdej ze stron. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy. 

 

1./  Oferta Wykonawcy – zał. nr 1. 

2./  Wyceniony przedmiar robót na remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji   

       grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5 w Ciechanowie.– zał. nr 2. 

 

          

 

 

 

                      Akceptuję : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr. 4 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU               

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr sprawy TBS - 02/11 
 

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

 

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

 

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

 

  

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,   

    czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  

    osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych  

     podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  

     zamówienia 

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

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24  

     prawa zamówień publicznych 

 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                       (czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 
                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Przedmiot zamówienia : Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji   

                                         grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5  

                                         w Ciechanowie nr sprawy TBS-02/11 

 
 

Data:.................................................................................... ........................... 

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

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

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I CHARAKTERZE 

W  LATACH  2006-2010 

 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

 

 

Stosownie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonałem (wykonaliśmy) następujące 

zamówienia o podobnym zakresie i charakterze do zamówienia będącego przedmiotem zamówienia. 

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) 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Wykazane zamówienia muszą być potwierdzone dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały 

wykonane  należycie (referencjami). 

 

 

 

 

 

 
 

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

                                                                                    (czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 
 

 

  

 

 



 
Załącznik nr 6 

 
 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Przedmiot zamówienia : Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego i wykonanie wentylacji  

                                         grawitacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej 1/5  

                                         w Ciechanowie nr sprawy TBS-02/11 

 

 
 

 

Data:                                  ................................................................................................. 

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

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

 

  

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE 

 

 

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje Inne Informacje 

/jeżeli zachodzi 

istotna potrzeba/ 
 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                              (czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 7 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

 

 

 

 

 

 
 
Roboty : Wykonanie wentylacji grawitacyjnej 

 

 

 

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Budynku 

 

 

Adres obiektu : 06-400 Ciechanów  ul. Spółdzielcza 1/5 

 

 

Autor opracowania : mgr inż. Marian Pawłowski 
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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 budynku mieszkalnym przy 

ul. Spółdzielcza 1/5 w Ciechanowie. 

1.1 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. 

1.2 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. 

1.3 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 budową 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 

-płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm 

-płyty gipsowo-kartonowe grubości 1,25 cm wodoodporne 

-rury wentylacyjne z PCV o średnicy 160 i 200 mm 

-kratki wentylacyjne 

-blacha stalowa powlekana 

-wywietrzaki ocieplone wełną mineralną z podwójnym płaszczem z blachy stalowej powlekanej. 

- farba emulsyjna: 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, na poddaszu rury o średnicy 200 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 
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Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu pionowości i równości montażu płyt G-K oraz szczelności połączenia 

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 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. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu 

na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i ewentualnie oświetlenia wynikającego z projektu organizacji ruchu, 

- ewentualne opłaty dzierżawy terenu, 
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- przygotowanie terenu. 

9.2.2 Koszty utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- utrzymanie płynnego ruchu publicznego, 

- oczyszczenie, przestawienie, usunięcie tymczasowych oznakowań wynikających z projektu organizacji ruchu. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań wynikających z projektu organizacji ruchu, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów oraz organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

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 

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 :  

                                                                                     mgr inż. Marian Pawłowski 
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