
Załącznik nr 1/1 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy 20/2016r. 

 

 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Mikołajczyka 7 w  Ciechanowie                    

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

     zaprasza do złożenia oferty na :  wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu  

     rozdzielni głównych, piętrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji  

     administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7              

     w Ciechanowie. 

 2. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu   

     rozdzielni głównych, piętrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji   

     administracyjnej klatek schodowych i piwnic w istniejącym zamieszkałym budynku mieszkalnym   

     przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym w  przedmiarze robót    

     projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

     Zakres robót obejmuje : 

        a/ Demontaż starej instalacji elektrycznej administracyjnej, wlz i rozdzielni elektrycznych. 

        b/ Montaż nowej rozdzielni głównej, rozdzielni piętrowych i tablic mieszkaniowych, 

        c/ Montaż wlz od złącza kablowego do rozdzielni głównej (TG). 

        d/ Montaż wlz od rozdzielni głównej (TG) do rozdzielni piętrowych (TP). 

        e/  Montaż wlz do tablic mieszkaniowych (TM). 

        f/  Podłączenie istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej lokali mieszkalnych do tablic    

             mieszkaniowych. 

        g/ Montaż instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic. 

        h/ Wykonanie połączeń wyrównawczych. 

        i/ Wykonanie pomiarów i wystawienie protokółów z badania i pomiarów instalacji elektrycznej  

           administracyjnej po wykonanych robotach, oraz wszystkie inne roboty nie wymienione    

           powyżej ale wyszczególnione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej                             

           i przedmiarze robót. 

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

z Zamawiającym. 

       Nowa instalacja będzie zasilana z istniejącego przyłącza kablowego.  Wszelkie prace związane                               

       z demontażem urządzeń pomiarowych /liczniki energii/ ich ponowny montaż z zaplombowaniem   

       należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. 

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

       terminów i sposobu prac w lokalach mieszkalnych (dot. montażu TM i przełączenia instalacji)   

       należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający  

       ciągłość dostaw energii elektrycznej do lokali mieszkalnych. Wszelkie wyłączenia i przełączenia  

       instalacji elektrycznej należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców   

       budynku. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do   

       obowiązków Wykonawcy. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac   

       odpowiada i koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca 

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

        robót. 

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

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

      zamawiającego www.tbsciechanow.pl 



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

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

6.   Wybór ofert dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert oddzielnie dla każdego  

       budynku. 

      Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania   

      przyczyny. 

7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia : 

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

        a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie  

 z wymaganiami ustawowymi, 

        b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub  

 czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

        c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem  

 ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania  

 danego zamówienia, 

        d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

    Dokumenty wymagane do złożenia oferty. 

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

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

               ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do  

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

               terminu składania ofert, 

         b)   wypełnione i podpisane formularze ofertowe – zał. nr 1  

         c)    wycenione i podpisane przedmiary robót – zał. nr 2  

         d)   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 robót posiada co najmniej 3 lata  

                doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami; wymagane złożeniem uprawnień  

                budowlanych w branży elektrycznej i aktualnym potwierdzeniem członkostwa we właściwej  

         izbie samorządu zawodowego 

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

                z podaniem ich wartości,           

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

               starannością. 

8. Warunki umowy: 

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

     - umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie umowy   

       stanowiącym załącznik nr 3 
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego   

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

     będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania    

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

     Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego    

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

      w formie gotówki, przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku z   

     adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wymiana wewn. instalacji elektrycznej  

     w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie”.      

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

       krótszy niż 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

11 Sposób przygotowania oferty:  

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

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

      specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną. 

 



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

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

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

      nr sprawy 20/2016r. na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu   

      rozdzielni głównych, piętrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji  

      administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7  

      w Ciechanowie. 

12. Miejsce i termin złożenia ofert: oferty należy złożyć do dnia 12.04. 2016 roku, do godziny 10,00  

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

      ul. Okrzei 14 pokój nr 3, parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           Załącznik Nr 1                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

Dane dotyczące wykonawcy 

 

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

   

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

   

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

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

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

Numer faksu:   ……. ......................................  

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

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

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie 

w imieniu której występuje: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 ul. Okrzei 14 

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

 www.tbsciechanow.pl 

 tbs@tbsciechanow.pl  

 reprezentowana przez:  

Prezesa Zarządu – Krzysztofa Rutkowskiego  

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  

wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu rozdzielni głównej, piętrowych, tablic 

mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku 

mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie za kwotę:  

 

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

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

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

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

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

 

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

Koszty pośrednie /Kp/  -  …………………% 

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

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, deklarujemy ich wykonanie                                                

z uwzględnieniem składników cenotwórczych przyjętych do ustalenia ceny zamówienia podstawowego 

określonego j.w. 

 

Oświadczam, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

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

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

odpowiedzialności  

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

odpowiedzialności  

 

 



Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

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

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

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

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

- do zawarcia umowy 

 

 Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z materiałami przetargowymi zamówienia, nie  

    wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania   

    oferty. 

2. Oświadczamy, że załączone do zapytania ofertowego ZO20/2016r.  

    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.  

3. Oświadczamy, że materiały przeznaczone do wbudowania będą posiadały certyfikaty na znak  

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

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

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

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

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

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

w wysokości ………………………………………………………. 

w formie gotówki, przelewem na rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku. 

 

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

 

Dokumenty 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Inne informacje wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

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

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

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Przedmiar 

na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu rozdzielni głównej, piętrowych, 

tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic w budynku 

mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie. 

 

1. Prace demontażowe - instalacje ADM 

 

1 KNR 4-03 1145-01-020 

Demontaż drzwiczek wnękowych mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym o 

powierzchni do 0,5 m2 - TG, TA, TP 

 

14,00 szt 

2 KNR 4-03 1129-02-020 

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 - TM 

 

24,00 szt 

3 KNR 4-03 1121-01-020 

Demontaż gniazd bezpiecznikowych, tablicowych 1-biegunowych o natężeniu prądu do 25 A 

mocowanych na tablicy izolacyjnej - TA i TP 

 

36,00 szt 

4 KNR 4-03 1129-03-020 

Demontaż tablicy licznikowej 

 

2,00 szt 

5 KNR 4-03 1114-01-040 

Demontaż rur instalacyjnych z przewodami w miejscach pokrywających się z trasami nowej 

instalacji. 

 

150,00 m 

6 KNR 4-03 1115-01-040 

Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z 

rur instalacyjnych 

 

150,00 m 

7 KNR 4-03 1116-03-040 

Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym 

 

30,00 m 

8 KNR 4-03 1120-01-020 

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 2 wylotach,uszczelnionych 

z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 

 

43,00 szt 

9 KNR 4-03 1120-02-020 

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych o 3 wylotach,uszczelnionych 

z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5 mm2 

 

48,00 szt 

10 KNR 4-03 1124-01-020 

Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy 

o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A 

 

43,00 szt 

11 KNR 4-03 1133-07-020 

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 

 

48,00 szt 

2. Układanie koryt kablowych - instalacja ADM 

 

12 KNNR 5 1209-03040-020 

Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu 

gazobetonowym, długość przebicia do 50 cm 

 

4,00 szt 

13 KNNR 5 1201-010-020 

Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie 

 

46,00 szt 

14 KNNR 5 1104-040-020 

Przykręcenie uchwytów do gotowego podłoża na ścianie, ilość mocowań - 2 

 

23,00 szt 

15 KNNR 5 1105-080-040 

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - koryto K-100 

 

23,00 m 



3. Montaż TG,TA,TP,TM 

 

16 KNR 5-08 0802-07-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 1,00 dm3 w cegle dla TG+TA+TP 

 

6,00 szt 

17 KNR 5-08 0802-08-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle. Dodatek za każdy dm3 powyżej 1 dm3 

objętości - dla TG+TA+TP 

 

1 100,00 szt 

18 KNR 5-08 0808-06-046 

Mechaniczne wycinanie otworów w płycie PCV. Grubość materiału do 3 mm z mechanicznym 

nawiercaniem dla TG+TA+TP. Krotność = 12 

 

30,00 cm 

19 KNR 5-08 0404-03-020 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną 

przez zabetonowanie w gotowych otworach - TG+TL+TA - 1 

 

1,00 szt 

20 KNR 5-08 0404-01-020 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną 

przez zabetonowanie w gotowych otworach - TA -2 

 

1,00 szt 

21 KNR 5-08 0404-03-020 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną 

przez zabetonowanie w gotowych otworach - Tablice TP1-4 

 

4,00 szt 

22 KNR 4-01 0706-01-020 

Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem-wap.na wapnie gasz.,na miejscach 

zamur.cegłami,pustakami cer.lub zabet.na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 - 

montaż TG+TA i TP 

 

25,00 szt 

23 KNNR 2 1401-020-050 

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną 

 

7,00 m2 

24 KNR 5-08 0802-01-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle 

dla TM. Krotność=24 

 

4,00 szt 

25 KNR 5-08 0809-01-020 

Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach. 

Montaż na ścianach lub stropach. Krotność = 24 

 

4,00 szt 

26 KNR 5-08 0404-07-020 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną 

przez przykręcenie do gotowego podłoża - Montaż tablic TM 

 

20,00 szt 

27 KNR 5-08 0404-07-020 

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną 

przez przykręcenie do gotowego podłoża - Montaż tablic TM1 

 

4,00 szt 

4. Montaż WLZ od ZK do TG 

 

28 KNNR 5 1209-03040-020 

Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu 

gazobetonowym, długość przebicia do 50 cm 

 

1,00 szt 

29 KNR 5-08 0802-07-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o objętości do 1,00 dm3 w cegle dla rur 75 mm 

 

1,00 szt 

30 KNR 5-08 0802-08-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle. Dodatek za każdy dm3 powyżej 1 dm3 

objętości dla rur 75 mm 

 

39,00 szt 



31 KNNR 5 0113-010-040 

Rury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm - Rury KR-75 Wlz główny 

 

3,00 m 

32 KNR 4-01 0705-0701-040 

Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z 

cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi 

 

3,00 m 

33 KNNR 2 1401-020-050 

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną 

 

0,90 m2 

34 KNNR 5 0201-100-040 

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 120 mm2 - LgY 

70mm2  

Krotność = 5 

 

5,00 m 

35 KNNR 5 1204-040-020 

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 120 mm2 - Cu 70 mm2 

 

10,00 szt 

36 KNNR 5 1203-060-020 

Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce 

 

10,00 szt 

5. Montaż WLZ od TG do TP 

 

37 KNR 4-03 1004-18-020 

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych 

dla rur o średnicy do 60 mm 

 

8,00 szt 

38 KNNR 5 1207-150-040 

Wykucie bruzd dla rur: KR 50, podłoże - cegła 

 

18,00 m 

39 KNNR 5 0113-010-040 

Rury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm - Rury KR-50 WLZ klatka I i II 

 

56,00 m 

40 KNR 4-01 0705-0701-040 

Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z 

cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi 

 

18,00 m 

41 KNNR 2 1401-020-050 

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną 

 

18,30 m2 

42 KNR 5-08 0204-06-040 

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój żyły do 35,0 mm2 - LgY 35 mm2.  

Krotność = 5 

 

62,00 m 

43 KNR 5-08 0814-03-020 

Montaż końcówek przez zaciskanie. Przekrój żył do 50 mm2 - Cu 35 mm2. Krotność = 2 

 

5,00 szt 

44 KNR 5-08 0812-05-020 

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój 

żył do 50 mm2.  

Krotność = 5 

 

6,00 szt 

6. Montaż WLZ do lokali 

 

45 KNNR 5 1209-07010-020 

Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość 

przebicia do 2 cegieł (wlz do lokali) 

 

24,00 szt 

46 KNNR 5 1207-090-040 

Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podłoże - cegła (wlz do lokali mieszkalnych) 

Krotność = 24 

 

8,00 m 



47 KNR 5-08 0108-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd - RS 28 (dla lokali mieszkalnych - wlz 3-faz) Krotność = 4 

 

9,00 m 

48 KNR 5-08 0108-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez 

zaprawiania bruzd - RS 25 (dla lokali mieszkalnych - wlz 1-faz) Krotność = 20 

 

9,00 m 

49 KNR 5-08 0111-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym 

podłożu RS-28 (dla TCO-PEC) 

 

9,00 m 

50 KNR 4-01 0705-0701-040 

Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z 

cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi 

 

90,00 m 

51 KNNR 2 1401-020-050 

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną 

 

27,00 m2 

52 KNR 5-08 0207-03-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył 

do 24Cu, 40Al mm2 - YDY 5x6mm2 (dla lokali mieszkalnych wlz 3-faz).  

Krotność = 4 

 

10,00 m 

53 KNR 5-08 0207-03-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył 

do 24Cu, 40Al mm2 - YDY 3x6mm2 (dla lokali mieszkalnych - wlz 1-faz).  

Krotność = 20 

 

10,00 m 

54 KNR 5-08 0207-03-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył 

do 24Cu, 40Al mm2 - YDY 5x6 mm2 (dla TCO-PEC) 

 

6,00 m 

55 KNNR 5 1203-030-020 

Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 

 

160,00 szt 

56  kal. własna-020 

Podłączenie istniejącej wewn. instalacji elektrycznej lokali mieszkalnych do nowych tablic 

mieszkaniowych TM. 

 

24,00 szt 

7. Instalacja administracyjna - zasilanie klatek schodowych - oświetlenie 

 

57 KNR 4-03 1006-22-020 

Ręczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o 

średnicy do 40 mm 

 

12,00 szt 

58 KNR 4-03 1001-01-040 

Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły 

 

100,00 m 

59 KNNR 5 0204-050-040 

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż 

beton - YDYp 4x1,5 mm2 

 

40,00 m 

60 KNNR 5 0204-050-040 

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż 

beton - YDYp 3x1,5 mm2 

 

30,00 m 

61 KNNR 5 0204-050-040 

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż 

beton - YDYp 2x1,5 mm2 

 

30,00 m 



62 KNR 4-01 0705-0701-040 

Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z 

cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi 

 

100,00 m 

63 KNNR 2 1401-020-050 

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną 

 

20,00 m2 

64 KNNR 5 0105-060-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm w ciągach wielokrotnych n.t., mocowane do konsolek 

osadzonych na konstrukcji metalowej - RS 20 (dla zasilania TA-2) 

 

35,00 m 

65 KNR 5-08 0207-02-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył 

do 12Cu, 20Al mm2 - YDY 3x4 mm2 (dla zasilania TA-2) 

 

38,00 m 

66 KNR 5-08 0301-09-020 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie przez przykręcenie do konsolek 

osadzanych w podłożu betonowym,wykonanie ślepych otworów mechanicznie 

 

22,00 szt 

67 KNR 5-08 0302-02-020 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 

wylotach i przekroju przewodu do 2,5mm2 mocowane na gips-cement 

 

12,00 szt 

68 KNR 5-08 0302-01-020 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 

wylocie mocowane na gips-cement 

 

10,00 szt 

69 KNNR 5 0306-02010-020 

Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych - przycisk 

dzwonek - światło 

 

10,00 szt 

70 KNR 5-08 0502-09-090 

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na 

kołkach kotwiących, dwa mocowania 

 

12,00 kpl 

71 KSNR  5 0501-0401-090 

Montaż opraw sodowych - Oprawa żarowa zewnętrzna typ RONDO 100W. 

 

12,00 kpl 

72 KNNR 5 0406-010-020 

Dostawa i montaż czujników ruchu wewnątrz dwóch klatek schodowych. 

 

10,00 szt 

1. 5*2    10,00 

73 KNNR 5 0406-010-020 

Montaż czujników ruchu odpornych na zewnętrzne warunki atmosferyczne - lampy przed 

wejściami do dwóch kl. schodowych. 

 

2,00 szt 

74 KNNR 5 1203-080-020 

Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce 

 

122,00 szt 

8. Instalacja administracyjna - oświetlenie piwnic 

 

75 KNR 4-03 1006-22-020 

Przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 

40 mm 

 

31,00 szt 

76 KNR 5-08 0101-03-040 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 

ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych - dla RS-

20 

 

140,00 m 

77 KNR 5-08 0110-02-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t.na gotowych uchwytach - RS-20mm 

 

140,00 m 



78 KNNR 5 0203-010-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur. Przewody YDY 

2x2,5 mm2 

 

50,00 m 

79 KNNR 5 0203-010-040 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur. Przewody YDY 

2x1,5 mm2 

 

90,00 m 

80 KNR 5-08 0301-02-020 

Przygotowanie podłoża ceglanego pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez 

przykręcenie do kołków plastikowych 

 

99,00 szt 

81 KNR 5-08 0303-03-020 

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego-przykręcanych z 

wymiennymi wylotami z podłączeniem. 3 wyloty, przekrój przewodu do 2,5 mm2 - Puszki 

hermetyczne. 

 

34,00 szt 

82 KNR 5-08 0308-04-020 

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych jednobiegunowych z tworzywa 

sztucznego,mocowanych przez przykręcanie 

 

31,00 szt 

83 KNNR 5 0502-010-090 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa kanałowa szczelna z kloszem IP 44 

 

34,00 kpl 

84 KNR 5-08 0812-01-020 

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój 

żył do 2,5 mm2 

 

260,00 szt 

9. Wyłącznik Główny prądu (P.poż.) 

 

85 KNNR 5 1207-050-040 

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - cegła 

 

8,00 m 

86 KNNR 5 0101-060-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym 

niż beton - RS 16 

 

8,00 m 

87 KNNR 5 0105-060-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm w ciągach wielokrotnych n.t., mocowane do konsolek 

osadzonych na konstrukcji metalowej - RS 16 

 

35,00 m 

88 KNR 5-08 0207-01-040 

Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył 

do 6Cu, 12Al mm2 - HDGs 2x1,5 mm2 

 

45,00 m 

89 KNR 5-08 0802-01-020 

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle 

 

4,00 szt 

90 KNR 5-08 0809-01-020 

Osadzenie w podłożu kołków rozporowych plastikowych w gotowych ślepych otworach. 

Montaż na ścianach lub stropach 

 

4,00 szt 

91 KNR 5-08 0403-01-020 

Mocowanie przycisku P.poż. 

 

2,00 szt 

92 KNNR 5 1203-080-020 

Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce 

 

8,00 szt 

10. Połączenia wyrównawcze 

 

93 KNR 4-03 1006-22-020 

Przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach dla rur o średnicy do 

40 mm 

 

2,00 szt 



94 KNR 5-08 0602-03-040 

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekrpju 

do 120 mm2na wspornikach mocowanych na cegle, kucie mechaniczne - bednarka 25x4 

 

20,00 m 

95 KNR 5-08 0206-03-040 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35,0 mm2 układane w gotowych korytkach - 

LgY 25 mm2 

 

10,00 m 

96 KNR 5-08 0812-05-020 

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój 

żył do 50 mm2 

 

6,00 szt 

97 KNR 5-08 0614-02-040 

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III 

 

6,00 m 

98 KNR 5-08 0611-03-040 

Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii IV 

 

2,00 m 

99 KNR 5-08 0620-01-020 

Montaż uchwytów uziemiających łączonych przez skręcanie na rurach o średnicy do 100 mm 

 

5,00 szt 

11. Prace pomiarowe - instalacje - ADM 

 

100 KNNR 5 1303-010-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 

 

2,00 pomiar 

1. 2    2,00 

101 KNNR 5 1303-020-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny 

pomiar 

 

23,00 pomiar 

1. 23    23,00 

102 KNNR 5 1303-030-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy 

 

2,00 pomiar 

103 KNNR 5 1303-040-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy następny pomiar 

 

7,00 pomiar 

104 KNNR 5 1305-010-172 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego 

 

2,00 próba 

105 KNR 4-03 1205-05-108 

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pomiar pierwszy 

 

26,00 pomiar 

1. 2+9+15    26,00 

106 KNR 4-03 1205-06-108 

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - pomiar następny 

 

301,00 

pomiar 

1. 26+104+171    301,00 

107 KNR 4-03 1205-01-108 

Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pierwszy 

 

1,00 pomiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 3 

 

Projekt  umowa 

 

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

Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie w imieniu której występuje 

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

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,  
NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

 

reprezentowaną  przez : 

 

Prezesa Zarządu                             - Krzysztofa Rutkowskiego 

 

zwaną  w  treści  umowy    „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

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

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

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

 

reprezentowanym  przez : 

 

……………………………………… 

 

zwanym  w  treści  umowy  „Wykonawcą” 

 

w rezultacie wyboru oferty została zawarta umowa następującej treści : 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z wymianą wewnętrznej  

     instalacji elektrycznej w zakresie montażu rozdzielni głównej, piętrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany   

     wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych i piwnic  w budynku mieszkalnym przy                                          

     ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie w zakresie szczegółowo określonym  w projekcie budowlanym,    

     przedmiarze robót i specyfikacji  technicznej wykonania  i odbioru robót.  

 

§ 2 

 

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

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

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

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

Normom. 

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

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

do protokółu odbioru. 

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

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

       Zamawiającego. 

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

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

       wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane roboty przez Zamawiającego bezpośrednio z faktury   

       wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

 

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

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

3. Zamawiający może zmienić termin zakończenia zamówienia o którym mowa w ust. 1 w przypadku: 

wcześniejszego wykonania robót 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  ………………. netto plus podatek VAT w wysokości ………………; brutto ……………… 

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

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

       zakończenia robót w przypadku wykonania ich w planowanych ilościach. 

3. Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót ujętych w dokumentacji nie zwalnia  

      Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

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

      to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego,  

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

5.   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  po  przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy wystawioną                   

na Wspólnotę Mieszkaniową Budynku ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie NIP 566-186-01-79 w imieniu 

której działa Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Okrzei 14 w Ciechanowie. 

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

bezusterkowego protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego. 

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

W tym przypadku podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót sporządzony 

przez Wykonawcę  i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

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

wraz z protokółami odbioru końcowego. 

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

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

do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

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

 

§ 6 

Do obowiązków stron należy : 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy : 

a) przekazanie budynku dla wykonania robót, 

b) powiadomienie najemców lokali o sposobie i terminie wykonania robót, 

c) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy : 

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

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

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

c)    wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  

       robót i przedmiarem robót, 

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

e) uzgodnienie terminów wykonywania robót z najemcami lokali,  

f) zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do lokali mieszkalnych, 

g) uzgodnienie z miejscowym zakładem energetycznym wszelkich prac demontażowych                                 

i montażowych urządzeń należących do zakładu energetycznego wraz z kosztami, 

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

ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie,  

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

tymczasowe, 

j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację 

powykonawczą, protokóły z badania i pomiarów wymienionej instalacji elektrycznej, certyfikaty, 

atesty materiałów  i 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,  



k) zapewnienie , na czas trwania robót, kierownika z uprawnieniami w branży elektrycznej                          

zgodnie z  ofertą Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany kierownika 

      - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym, 

l) utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych robót, a po ich zakończeniu usuniecie 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie budynku i miejsc w których były 

prowadzone roboty czystych i nadających się do użytkowania, 

l)    usunięcie wszelkich skutków awarii powstałych z winy Wykonawcy, 

m)  zorganizowanie i kierowanie robotami 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 robót w osobie:  

…………………………………………………………. 

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

i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów budownictwa. 

 

    § 8 

 

1.    Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie : 

       Zbigniewa Sadowskiego upr. bud 7342/Cie 30/92 

2.    Ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego działa na rzecz Zamawiającego w ramach obowiązków  

ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane i jest członkiem właściwej terytorialnie izby inżynierów 

budownictwa. 

§ 9 

 

1.  Zamawiający ma prawo przerwać roboty budowlane, prowadzone przez Wykonawcę, w przypadku 

      nie przestrzegania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydanych w oparciu o warunki umowy  

      oraz przepisy Prawa Budowlanego  

2.   Przerwanie robót przez Zamawiającego, może nastąpić w formie pisemnej  wraz z uzasadnieniem. 

3.   Przerwa w realizacji robót wynikająca z ust. 1 traktowana jest jako przerwa w realizacji robót z przyczyn  

      zależnych od Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

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

w następujących wypadkach i wysokościach:  

 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

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

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

licząc od umownego terminu zakończenia robót o którym mowa w § 3 ust. 1, 

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

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

upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie, 

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

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

intensywne opady deszczu), przerwa powinna być potwierdzona przez kierownika robót i zamawiającego 

wpisem    w dzienniku budowy. 

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%  

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

 

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

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

b)    z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%   

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

       z   przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 

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

odszkodowania uzupełniającego ponad wartość kar umownych. 

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

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

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



W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów usunięcia wad niż wartość     

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający obciąży różnicą tych kosztów Wykonawcę na 

podstawie rachunku wystawionego przez Wspólnotę Mieszkaniową. Wykonawca w powyższym przypadku 

upoważnia Zamawiającego do wystawienia rachunku na Wykonawcę bez podpisu odbiorcy. 

 

§ 11 

 

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. 

 

§ 12 

 

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.  

 

§ 13 

 

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 12, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach:  

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

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

      nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

 

§ 14 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………………   

(5% wartości brutto określonej w § 4 ust.1), które należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  Wykonawca wniesie w gotówce przelewem na 

rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku.                       

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. 

 

§ 15 

 

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

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

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

        i Zamawiającego. 

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

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

4. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu : dokumentację powykonawczą, 

protokóły z pomiarów wymienionej instalacji elektrycznej, 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 10 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony 

postanowią inaczej. 

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

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

stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 

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

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

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

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

odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

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

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

        umowy, o których mowa w § 14 ust. 3 

 

§ 16 

 

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 …… miesiące 

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 

 

§ 17 

 

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/ Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania budynku do wykonania robót   

    lub nie przystąpił do odbioru budynku dla wykonania robót. 

b/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót                                       

    i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

c/ Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w  

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

    odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od  

    powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

    W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z   

     tytułu wykonania części umowy. 

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

     budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 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 powinien 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 

 

§ 18 

 

Wykonawca zapoznał się z materiałami przetargowymi zamówienia i ma świadomość warunków jego 

wykonania. 

§ 19 

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa    

       Budowlanego oraz  wynikające z nich przepisy wykonawcze. 

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

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

       właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednym egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy. 

1./  Oferta Wykonawcy – zał. nr 1 

2./  Wyceniony przedmiar robót na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie montażu rozdzielni   

       głównej, piętrowych, tablic mieszkaniowych, wymiany wlz i instalacji administracyjnej klatek schodowych    

       i piwnic  w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołajczyka 7 w Ciechanowie - zał. nr 2 

 

                                                                              

 

    

                      Akceptuję : 

 

 


