ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI MIKOŁOWSKICH
43-190 MIKOŁÓW
ul. K. MIARKI 9
TEL./FAX (032) 226O-169

ZNAK: 3/G-2/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 4 845 000 euro na:

Remont
Sali
gimnastycznej
wraz
z
zapleczem
w Gimnazjum nr 2 przy ul. Krakowskiej 30, w Mikołowie

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 wraz z późn. zm.)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
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§1. Zamawiający
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
tel. (32) 2260-169; (32) 2262-054
fax.(32) 2260-169
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865
e-mail: remonty_zsipm@op.pl
Godziny urzędowania: 700-1500
§2. Informacje o trybie i stosowaniu przepisów
1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 39 Prawa zamówień publicznych.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z dodatkami od nr 1 do 9 kompletny
dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzenia
przedmiotowego postępowania.
§3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia :
Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2 przy ul. Krakowskiej 30,
w Mikołowie.
Zamówienie obejmuje remont posadzki w Sali gimnastycznej wraz z malowaniem i wymianą
wyposażenia sportowego (bramek do piłki ręcznej, konstrukcji tablic do koszykówki), montaż
elektronicznej tablicy wyników i kotary rozdzielającej boiska oraz wymianę stolarki drzwiowej i roboty
instalacyjne elektryczne. Na zapleczu zamówienie obejmuje remont posadzki, roboty malarskie
i wymianę stolarki drzwiowej.
2. CPV
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych – 45311100-1
Kładzenie wykładzin elastycznych - 45432111-5
Tynkowanie – 45410000-4
Instalowanie drzwi metalowych – 45421114-6
Roboty malarskie – 45442100-8
Roboty w zakresie podłóg drewnianych – 45421114-6
Roboty przy wznoszeniu rusztowań – 45262100-2
1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w przedmiarze robót (dodatek nr 8
do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi dodatek nr 7
do SIWZ. Kolory linii i nawierzchni boisk do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki pokazano na Rysunku
(dodatek nr 9 do SIWZ).
2. Roboty prowadzone będą na obiekcie nieczynnym. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać
na bieżąco porządek oraz przynajmniej 1 raz dziennie po zakończeniu robót uprzątnąć dojścia
oraz korytarze w granicach prowadzonego remontu.
3. Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, ul. Krakowska 30 – budynek Gimnazjum nr 2.
4. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy
przed dostępem osób trzecich oraz uporządkować po ukończeniu robót.
§4. Termin wykonania zamówienia
Od podpisania umowy do 18.08. 2011 r.
§5. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej oraz wariantowej
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
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§6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
§7.

Informacja
o
Wykonawcach
wspólnie
ubiegających
się
o
zamówienie
oraz o podwykonawcach
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki
cywilne) – Wykonawcy zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty.
Jeżeli spółka cywilna reprezentowana jest przez wszystkich wspólników lub zakres reprezentacji
wynika z umowy spółki, wystarczającym jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zakresu
zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3. Ewentualna zmiana podwykonawcy – w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za zgodą
Zamawiającego.

§8.

Warunki udziału w postępowaniu
spełniania tych warunków

oraz

opis

sposobu

dokonywania

oceny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 roboty
budowlane obejmujące swoim zakresem roboty jak w przedmiocie zamówienia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o wymagane w §9 SIWZ dokumenty i zawarte w nich informacje (zgodnie z wymogami formalnymi
zawartymi w niniejszej SIWZ).
3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku
będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający oceni
spełnienie łącznie przez Wykonawców warunków dotyczących potencjału technicznego i kadrowego,
kwalifikacji i doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składa każdy z podmiotów):
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1.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dodatek nr 4
do SIWZ

2.

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Dodatek nr 4
do SIWZ
(dot. oświadczenia
osób fizycznych)

3.

aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS
lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie 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

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące oświadczenia
i dokumenty:
1.

Warunek
w §8 ust.1
pkt 1.2

2.

Warunek
w §8 ust.1
pkt 1.2.b)

3.

Warunek
w §8 ust.1
pkt 1.2.c)

4.

Warunek
w §8 ust.1
pkt 1.2.c)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
(min. 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem swoim
zakresem roboty jak w przedmiocie zamówienia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dodatek nr 2
do SIWZ

Dodatek nr 5
do SIWZ

Dodatek nr 6
do SIWZ
Dodatek nr 6
do SIWZ

3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
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4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stosuje się przepisy zawarte w §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r.
Dz.U. Nr 226 z 2009 r., poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający
od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
§10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób
do porozumiewania się z Wykonawcami

Wykonawcami
uprawnionych

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z dodatkową informacją: Dział: Administracja, remonty
i opatrzoną numerem sprawy: 3/G-2/2011
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. W stosunku do oświadczeń i dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustaw Prawo
zamówień publicznych jedyną dopuszczalną formą ich składania jest forma pisemna (patrz §9 pkt 4
SIWZ).
4. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
pod kątem:



merytorycznym: Remigiusz Towarek, pokój nr 6, tel. (32) 2260-169 w.26 lub 510 219 434
formalno-prawnym: Remigiusz Towarek, pokój nr 6, tel. (32) 2260-169 w.26

5. Informacje i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ można uzyskać w trybie określonym w art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§11. Wszelkie wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§12. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
§13. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy (dodatków) może zostać przez
Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi zostać zachowana.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) oferta musi być przygotowana pisemnie (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty
w postaci elektronicznej) w języku polskim;
b) zaleca się aby wszystkie kartki oferty wraz z dodatkami były ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;
c) poprawka w ofercie musi być podpisana lub parafowana przez osobę/y upoważnioną/e
do podpisywania oferty (w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane); błędny zapis musi
zostać poprawiony poprzez przekreślenie pozwalające na zapoznanie się z pierwotną treścią;
zamawiający nie wyraża zgody na poprawianie kwoty występującej w ofercie;
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
e) oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej i nienaruszonej kopercie oznaczonej
w następujący sposób:
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....................................................................
(nazwa Wykonawcy)

....................................................................
(adres i tel. Wykonawcy)

Oferta na:

Remont
Sali
gimnastycznej
wraz
z
zapleczem
w Gimnazjum nr 2 przy ul. Krakowskiej 30, w Mikołowie
Nie otwierać przed terminem otwarcia, tj. 28.06.2011 r.
3. Oferta musi zawierać co najmniej:
1.

Formularz ofertowy

wzór stanowi dodatek nr 1 do SIWZ

2.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia

wymienione w §9 SIWZ

3.

Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót

stanowiącym dodatek nr 8 do SIWZ

4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
5. Wszelkie dołączone dokumenty wraz z wymaganymi dodatkami muszą być wypełnione, a następnie
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni
lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych,
b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa
w ust. 5a i b. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, pełnomocnictwo musi być
dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
6. W przypadku gdy Wykonawca jako dodatek do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia
ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do składania
oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
§14. Oferty zamienne, wycofanie ofert, oferty złożone po terminie
1. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmian.
Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi §13 pkt 2 lit. e,
dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.
W opakowaniu musi się znaleźć dokument, o którym mowa w §9 ust. 1 rubryka 1 podpisany
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2. Wykonawca może przed terminem do składania ofert wycofać złożoną ofertę, składając odpowiednie
oświadczenie w opakowaniu, jak to stanowi §13 pkt 2 lit. e, dodatkowo oznaczonym napisem
„WYCOFANIE”. W opakowaniu musi się znaleźć dokument, o którym mowa w §9 ust.1 rubryka 1
podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia.
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§15. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 do dnia 28.06.2011 r.
do godziny 11.00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 dnia 28.06.2011 r.
o godzinie 11.15.
§16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu następujących założeń:
a) zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresem robót
określonym w §3 i przedmiarem robót ,
b) cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dołączonego
przedmiaru robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, jak również następujące
koszty:
wszelkie roboty przygotowawcze, łącznie z podłączeniem licznika wody i energii dla potrzeb placu
budowy oraz przygotowaniem zaplecza socjalnego
roboty porządkowe,
sporządzenie planu bioz,
koszt zabezpieczenia placu budowy,
koszty związane z bieżącym i końcowym utrzymaniem porządku i czystości ,
koszty wywozu gruzu oraz dostaw materiału na bieżąco,
koszty związane z nadzorem nad robotami oraz z odbiorami wykonanych robót,
c) nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych
jak również do ogólnej ceny oferty),
d) nie dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.
2. W dodatku nr 1 do SIWZ - „Oferta”, należy podać cenę stanowiącą sumę wartości wszystkich
elementów kosztorysu ofertowego oraz uwzględniającą koszty wymienione w pkt.1b i podatku VAT.
3. Wykonawca może podać tylko jedną cenę ryczałtową, jaką chce uzyskać za wykonanie zamówienia.
4. W dodatku nr 1 do SIWZ - „Oferta”, należy podać wyliczoną cenę za całość zamówienia i podatku
VAT.
5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie,
to jako właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
§17. Opis kryteriów i ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny spełniania kryteriów przez
wykonawców
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
Kryterium
Cena

Waga
100%

1. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta – wynosi
100 pkt.
2. W trakcie oceny ofert kolejno – rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty
za powyższe kryterium według następującej zasady:
CN
----- x 100 pkt = ............. punktów
CO

Wyjaśnienia :

CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
otrzyma największą ilość punktów.
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§18 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć następujące dokumenty:
a) Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej przedkładają
Zamawiającemu umowę spółki, jeżeli nie została dołączona do oferty.
b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
c) Wykonawca prowadzący działalność jako osoba fizyczna przedkłada aktualne zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
d) Projekt umowy z podwykonawcami, jeżeli takowi zostali wskazani w ofercie,
2. Kopię uprawnień budowlanych kierownika robót wraz z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
§19. Termin i miejsce zawarcia umowy
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie
wskazanym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana , zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
3. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 3.
§20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny
całkowitej podanej w ofercie, w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -należy
złożyć w oryginale do depozytu w kasie ZSIPM.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić je przelewem na konto ZSIPM,
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 80 84360003 0000 0000 0332 0051.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej złożeniem
przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna
na pierwsze żądanie.
Gwarancja musi zawierać:
1. nazwę Wykonawcy z adresem
2. nazwę Beneficjenta (Zamawiającego)
3. nazwę Gwaranta lub Poręczyciela
4. określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją
5. zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania
na pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji
nie odpowiadającej w/w wymaganiom zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy stanowi dodatek nr 3 do SIWZ.
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§22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku czynności podjętych
przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego
czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
uregulowane w art. 179 – 198 g ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sporządziła: Jolanta Knapik

SIWZ została zweryfikowana pod względem merytorycznym:
..................................................................

Zatwierdzono, dnia 08.06.2011 r.

.................................................................
Dodatki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

oferta
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
wzór umowy
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykaz nr 1 – doświadczenie zawodowe
wykaz nr 2 – osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia
STWiOR
przedmiar robót,
rysunek boiska.

9

ZSIPM/3/G-2/2011

OFERTA

Dodatek nr 1
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
w ........................................................................ kod ...........................................................................
województwo ................................. powiat .................................... gmina ........................................
ul. ..................................................................................... nr ...............................................................
Regon ................................................................ NIP ...........................................................................
telefon .............................................................. telefax .......................................................................
adres URL .......................................................... e-mail ......................................................................
Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego na:

„Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2
przy ul. Krakowskiej 30, w Mikołowie”
1) Oferujemy wykonanie w/w zamówienia publicznego za cenę ryczałtową:
brutto

.................................. zł

słownie: .......................................................................................................................................
w tym: stawka podatku VAT - …….%
2) Oświadczamy, iż akceptujemy podane niżej ustalenia:
Termin wykonania: do 18.08.2011 r.
Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury
Warunki gwarancji: 3 lata na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały,
zgodnie z kartą gwarancyjną producenta ale nie mniej niż 3 lata na zastosowane urządzenia.
3) Do realizacji prac w trakcie trwania umowy zatrudnimy następujących podwykonawców.*
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(nazwy firm, adresy, nr tel oraz zakres prac, które będą wykonywać w trakcie realizacji umowy)

/*Jeżeli nie zostaną zatrudnieni podwykonawcy, to należy przekreślić cały pkt. 3/

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
a postawione w niej wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmujemy bez zastrzeżeń.

Miejsce i data: .............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
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ZSIPM/3/G-2/2011

Dodatek nr 2
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2
przy ul. Krakowskiej 30, w Mikołowie”
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data: ...............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
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ZSIPM/3/G-2/2011
Dodatek nr 3
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy nr ........../2011
zawarta w dniu ..............2011 r. pomiędzy:

Zarządem Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
z siedzibą w Mikołowie przy ul. K. Miarki 9
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865
reprezentowanym przez:
mgr Elżbietę Muszyńską - Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

…………………………………………….

reprezentowanym przez: …………………….
zwanym w treści WYKONAWCĄ

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający oświadcza, że umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
Przedmiotem umowy jest: „Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2
przy ul. Krakowskiej 30, w Mikołowie”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta stanowią integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
a) przepisami prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami,
b) specyfikacją techniczną oraz zleceniami protokołu przekazania placu budowy, który jest podstawą do rozpoczęcia
robót,
c) przedmiarem robót,
d) rysunkiem dot. kolorów linii i nawierzchni boisk do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki
§2
UMOWY Z PODWYKONAWCĄ
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu
Cywilnego, niniejszej umowy i siwz.
2. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego przez Podwykonawcę.
3. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca załącza każdorazowo do faktury za wykonane roboty
cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez
Podwykonawcę robót, niezapłaconych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur
wystawionych przez Podwykonawcę, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu
faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawcy potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez
Wykonawcę.
§3
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną
ofertą:
kwota brutto :
słownie: ......................................................................................................

złotych

w tym należny podatek VAT :
słownie: ......................................................................................................
1

złotych

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne do końca trwania umowy.
2. Strony ustalają, że dopuszcza się wynagrodzenie za wykonane roboty fakturami przejściowymi do wysokości 80%
wartości wykonanych robót. Pozostałe 20% zostanie wypłacone Wykonawcy po zakończeniu całkowitym zadania.
3. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowią protokoły odbioru robót, zweryfikowane przez Inspektora
nadzoru.
Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie : Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, ul. Krakowska 30, NIP – 635-171-14-80.
4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Nr 80 84360003 0000 0000 0332 0051 na konto
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt. 3.
5. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób:
a) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie
wzajemne potrącenie,
b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności
przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności,
c) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez
Wykonawcę na fakturach.
Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie
wzajemnych należności wymienione w pkt a., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt b, a po niej płatność,
o której mowa w pkt c.
§4
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od ……….... do 18.08.2011 r.
2. Termin ustalony w pkt.1 może ulec zmianie tylko w przypadku:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
- działania siły wyższej (np. niekorzystne warunki atmosferyczne) mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót
- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności.
W tych przypadkach okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju, o których mowa
powyżej .
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Do obowiązku Zamawiającego wynikających z przedmiotu umowy, należy:
a) Przystąpienie do protokolarnego odbioru robót przy udziale Wykonawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonawca zapewni na czas trwania robót objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą.
Kierownikiem całości prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy Wykonawca wyznacza Pana
............................................. posiadającego uprawnienia budowlane o specjalności ..............................................
Osoba ta jest zarazem osobą do kontaktów roboczych z Zamawiającym, dyżurujący pod nr telefonu
.......................................... .
b) Materiały używane przez Wykonawcę w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Na każde żądanie Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu – w stosunku
do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą oraz fakturę zakupu oraz autoryzację producenta wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
wraz z gwarancją,.
c) W cenie przedmiotu umowy zostały zawarte wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z przedmiaru
robót, jak również następujące koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, łącznie z podłączeniem licznika wody
i energii dla potrzeb placu budowy oraz przygotowaniem zaplecza socjalnego, roboty porządkowe, sporządzenie planu
bioz, koszt zabezpieczenia placu budowy, koszty związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości, koszty
wywozu gruzu oraz dostaw materiału na bieżąco, koszty związane z nadzorem nad robotami oraz z odbiorami
wykonanych robót.
d) Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także
zapewni warunki bezpieczeństwa i p. poż. określone w przepisach szczególnych. Wykonawca zobowiązany jest
utrzymywać na bieżąco porządek oraz przynajmniej 1 raz dziennie po zakończeniu robót uprzątnąć dojścia
w granicach prowadzonego remontu.
e) Wykonawca zorganizuje (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby) we własnym zakresie zaplecze techniczne
w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby) usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody
dla celów budowy i socjalnych, itp.
f) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie wykonaniem
lub nienależytym wykonaniem obowiązków ciążących na Zamawiającym. W wypadku niewykonania powyższego
obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu prac.
2

g) Zawrzeć umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących osób uprawnionych do przebywania na placu budowy, oraz osób trzecich, które nie są upoważnione
do przebywania na placu budowy.
§6
WARUNKI GWARANCJI
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata
(zgodnie z art. 568 KC) licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 - letniej gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane
materiały i zgodnie z kartą gwarancyjną producenta ale nie mniej niż 3 lata na zastosowane

urządzenia.
3. Po odbiorze robót należy wręczyć zamawiającemu dokument gwarancyjny, określający treść gwarancji.
4. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:
a) naprawę gwarancyjną, tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych właściwości użytkowych w terminie nie dłuższym
niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego,
b) zwrot wszelkich dodatkowych kosztów naprawy poniesionych przez Zamawiającego wskutek zlecenia jej wykonania
innemu Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę do jej wykonania
w okresie gwarancji.
5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt.4 w okresie gwarancji zobowiązuje się wykonać
bezpłatnie.
6. Jeżeli Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji to jeżeli wady nie dają się usunąć, albo gdy
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie będzie w stanie ich usunąć w odpowiednim czasie Zamawiającemu przysługuje
prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku gdy wady nie są istotne lub odstąpienia od umowy gdy
wady są istotne.
7. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy art. 577-581 k.c.
§7
NADZÓR NAD PRACAMI
Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego będą sprawować: inspektor nadzoru
– inż. R. Towarek.
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny brutto przedstawionej w ofercie
przed podpisaniem umowy.
2. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
a) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia odebrania przedmiotu umowy;
b) 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości określonej
w §6 ust.2.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
§9
KARY UMOWNE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy wskutek
okoliczności zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 15% kwoty określonej w §3 pkt.1. za wyjątkiem przypadków
określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy wskutek okoliczności, zawinionych przez Wykonawcę w
wysokości 15% kwoty określonej w §3 pkt. 1;
b) za powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu
odbioru w wysokości 0,5% kwoty określonej w §3 pkt. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% kwoty określonej w §3 pkt.1
za każdy dzień opóźnienia,
d) za opóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu dzieła z tytułu rękojmi w wysokości 0,1% kwoty
określonej w §3 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
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§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) jeśli zaistnieją przesłanki określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm);
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej, niż 1 miesiąc.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, gdy:
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca
od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego – strony postanawiają jak poniżej:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy – Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła
od Umowy;
c) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia;
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój nadzór terenu budowy.
§11
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą
rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy.
§12
ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA
Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz.759 z późn. zm.) w brzmieniu:
„Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.
§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa Budowlanego
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509 KC.

Wykonawca:

Zamawiający:

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

........... ......................................................
(podpis Dyrektora Zarządu Szkół i Przedszkoli)
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ZSIPM/3/G-2/2011
Dodatek nr 4
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2
przy ul. Krakowskiej 30, w Mikołowie”
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), w szczególności, że nie zachodzą wobec
mnie/nas przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Art. 24 ust. 1 pkt 2:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego”

Miejsce i data: ............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)
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ZSIPM/3/G-2/2011
Dodatek nr 5
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

LP.

NAZWA ZADANIA WRAZ Z PODANIEM
MIEJSCA WYKONYWANIA

TERMIN REALIZACJI

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA (netto)

1.

2.

1. Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych robót (min. 2 dokumenty).
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

(czytelne podpisy osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

ZSIPM/3/G-2/2011

Dodatek nr 6
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU ZADANIA
l.p.

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
/rodzaj i nr uprawnień
zawodowych/

Wykształcenie

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa
do dysponowania
osobą*

1.

2.

3.

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia,
o których mowa w §8 pkt.1.2)c specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj:
➢ min. 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej wraz z aktualnym wpisem do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
* w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach, zdolnych do wykonania zamówienia, innych
podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków) zobowiązany jest udowodnić
zmawiającemu, iż będzie dysponował tymi osobami przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.

(czytelne podpisy osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

-1Dodatek nr 7
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

Specyfikacja Techniczna
Inwestor: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie, ul. K. Miarki 9

Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem
w Gimnazjum nr 2 Mikołowie, przy ul. Krakowskiej 30
Inwestycja:

Specyfikację Techniczną opracował: inż. Remigiusz Towarek
Data opracowania: 31.05.2011 r.

-2SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE
Wstęp
Podstawę opracowania niniejszej SST stanowią następujące specyfikacje ogólne:
L.p. Tytuł specyfikacji
1. Wymagania ogólne
2. Roboty przygotowawcze
3. Tynki
4. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
5. Stolarka
6. Roboty w zakresie podłóg drewnianych
7. Kładzenie wykładzin elastycznych
8. Roboty malarskie
9. Roboty izolacyjne
Jednostką autorska, rozpowszechniającą wymienione niżej ogólne specyfikacje techniczne
jest OWEOB – Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”
Sp. z o.o. 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15
Tel.(22) 440 84 00, fax.(22) 440 84 01.
WWW.sekocenbud.pl
e-mail: promocja@sekocenbud.pl
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności wymagania i określenia zawarte
w niniejszej SST są ważniejsze od wymagań i określeń podanych w ogólnych specyfikacjach
technicznych.
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem prac budowlano-remontowych
obejmujące remont podłóg, wymiany stolarki oraz roboty w zakresie przewodów instalacji
elektrycznej i roboty malarskie w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie
przy ul. Krakowskiej 30.
1.1.1. Informacja o obiekcie
Budynek oddano do użytku w 1989 roku z przeznaczeniem na cele szkolne. Budynek
wykonany jest z 5 segmentów zdylatowanych między sobą, segmenty są trzy i dwu kondygnacyjne z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja dachu- płyty
prefabrykowane żelbetowe na ściankach kolankowych. Powierzchnia dachu każdego
segmentu wynosi ok. 600m2. Stropy wykonano z płyt żelbetowych typu „Żerań”.
Przekrycie Sali gimnastycznej stanowią wiązary stalowe, indywidualne, pokryte płytami
pref. korytkowymi. Ściany zewnętrzne z płyt prefabrykowanych warstwowych, ocieplone.
Budynek wyposażony w instalację c.o. zasilanej z własnej wymiennikowni, do której
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instalację gazową, instalację sanitarną i wentylacyjną.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie1.1. Jako jej uzupełnienie należy
traktować specyfikacje ogólne, zestawione na wstępie.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie1.1. w zakresie zgodnym
z Przedmiarem robót.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z Przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Podział robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
L.p. Kod
Nazwa
1.

45311100-1

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2.

45410000-4

Tynkowanie

3.

45421114-6

Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.

45432111-5

Instalowanie drzwi metalowych

5.

45442100-8

Roboty malarskie

6.

45432111-5

Wykładziny elastyczne

7.

45262100-2

Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.6. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami, przepisami oraz ogólnymi specyfikacjami technicznymi.
1.7. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo
na terenie budowy oraz zgodność wszelkich czynności i ich efektów z Przedmiarem
robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić w terminie określonym
w dokumentach kontraktowych zgodnie z zasadami podanymi w ST „Wymagania
ogólne”.
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia wraz z wszelkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Ponadto przekaże SST i Przedmiar
robót.
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Przejmując teren budowy, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę
przekazanych mu pomieszczeń do chwili ostatecznego odbioru robót. Koszty
związane z odtworzeniem i naprawą uszkodzonych lub zniszczonych elementów
konstrukcji lub wyposażenia ponosi Wykonawca.
1.7.2. Zgodność robót z Przedmiarem robót i SST
Przedmiar robót, SST, oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w chociażby
jednym dokumencie są dla Wykonawcy obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej
dokumentacji. Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia rozbieżności, błędów
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a także niezgodność materiałów i robót
z Przedmiarem robót i SST, wpływających na niezadowalającą jakość którekolwiek
z elementów budowli, określa ST „Wymagania ogólne”.
1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy. Wszelkie zmiany i aktualizacja tego projektu,
wprowadzane w zależności od potrzeb, wymagają ponownego zatwierdzenia.
Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i jest wliczony w cenę umowną.
1.7.4. Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót, takie jak ochrona środowiska
w trakcie ich wykonywania, ochrona przeciwpożarowa, ochrona własności publicznej
i prywatnej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona i utrzymanie robót oraz sprawy
związane z przestrzeganiem prawa, są omówione w ST „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Podstawowymi materiałami zastosowanymi do wykonania prac remontowych według
zasad niniejszej SST są:
2.1. Płyty bud. OSB 3 o krawędziach prostych grub.10mm
2.2. Ościeżnice drzwiowe drewniane i skrzydła płycinowe wewn. sosnowe pełne
szer.80 cm oraz stolarka aluminiowa
2.3. Wykładzina podłogowa PCV grub.
np. „Gamrat” obiektowa, Record 42 Diament

min.

2

mm

wielowarstwowa

2.4. Wykładzina homogieniczna podłogowa do obiektów sportowych grub. min 4,0
mm
np. DLW Linodur Sport 4 mm
2.5. Sucha zaprawa samopoziomująca np.„Ceresit CN 72” i preparat gruntujący
np. CERESIT CT 17.
2.6. Farby emulsyjne do malowania wewn. ( kolory).
2.7. Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.
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2.8. Farby ftal. do grun. og. stos.
2.9. Farby ftal. naw. og. stos.
3.0. Lakier poliuretanowy 1-składnikowy.
3.1. Kostka betonowa kl. B25
3.2. Listwa przypodłogowa z PCV, listwa 25/100
3.3. Cokoły przyścienne, drewniane umożliwiające wentylację podłogi
3.4. Deski iglaste suszone obrzyn. Impregnowane, gr. 19-25 mm, kl. I.
3.5. Gips szpachlowy
3.6. Folia PCV, posadzkowa
3.7. Wentylatory kanałowe VKO100
3.8. Podkładki amortyzujące np. Mata Po 120
3. Sprzęt
Sprzęt wykorzystywany do realizacji robót powinien być zgodny z wymaganiami
ST „Wymagania ogólne” i ofertą Wykonawcy oraz zaaprobowany przez inspektora
nadzoru.
3.1. Narzędzia i urządzenia służące do wykonania prac remontowych - zgodne
z przyjętą technologią i zaleceniami producenta.
3.2. Sprzęt pomiarowy, służący do prowadzenia prac montażowych, kontroli jakości
wykonania robót i obmiaru robót, zgodny z ST ”Wymagania ogólne” .
3.3. Drobny sprzęt pomocniczy-elektronarzędzia, narzędzia spalinowe i ręcznezgodnie z ST ”Wymagania ogólne”.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu podano w ST
„Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów pomocniczych i sprzętu pomocniczego może się odbywać
dowolnymi środkami transportowymi, zgodnie z wymaganiami ogólnymi
i zaleceniami producentów.
5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywanych robót.
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5.2.1. Zakup i transport materiałów
Wykonawca robót zakupi i przewiezie na miejsce wbudowania materiały,
zgodnie z ustaleniami punktów 2 i 4 niniejszej Specyfikacji.
Ewentualne elementy prefabrykowane Wykonawca może wykonać we własnym
zakresie lub zlecić ich wykonanie, ponosząc wszelkie związane z tym koszty.
5.2.2.Wykonanie robót przygotowawczych (CPV- 45100000-8) zgodnie
z ST „Roboty przygotowawcze”. Przedmiarem robót i zaleceniami Inspektora
nadzoru. Kolejność wykonywanych robót przygotowawczych należy dostosować
do dalszych etapów prac.
Zasadnicze roboty obejmują
5.2.2.1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i parkietów.
5.2.2.2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych.
5.2.2.3. Uzupełnienie ścianek z cegieł i tynków wewn. oraz naprawa pęknięć
posadzki cem.
5.2.2.4. Oczyszczenie z kurzu dźwigarów stalowych
emalią ftalową z rusztowań.

i ich polakierowanie

5.2.2.5. Montaż drzwi płytowych, drewnianych. Montaż drzwi aluminiowych,
pełnych, wzmacnianych.
5.2.5.6. Zeskrobanie i zmycie starej fary z powierzchni ścian.
5.2.2.7. Malowanie lamperii na wys. 5 m farbami olejnymi
5.2.2.8. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
5.2.2.9. Malowanie rur c.o. oraz ceowników mocujących drabinki i tablice do kosza.
5.2.2.10. Rozebranie starej i wykonanie nowej posadzki z wykładziny rulonowej
winyleum, bez warstwy izolacyjnej gr. 2 mm, warstwa ścieralna gr. 0,8 mm
np. Gamrat
5.2.2.11. Wykonanie posadzki sportowej gr. 4 mm w trzech kolorach np. LINODUR
SPORT po uprzednim rozebraniu starej posadzki, podłóg ślepych, legarów
i w zamian położeniu rusztu krzyżowego z pasów desek impregnowanych
wraz z wykonaniem izolacji poziomej.
5.2.2.12. Dwukrotne malowanie linii boiskowych w kolorach biały, czerwony, zielony
i żółty boisk: koszykówka, siatkówka i piłka ręczna – wg. załącznika
5.2.2.13. Demontaż drabinek i ponowny montaż drabinek
5.2.2.14.Wykonanie wentylacji mechanicznej podpodłogowej poprzez wentylatory
np.VKO 100 wraz z kanałami i podłączeniem do instalacji elektrycznej.
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5.2.2.15. Uporządkowanie pomieszczeń - polega na usunięciu ewentualnych resztek
pozostałych po robotach budowlanych i wywiezieniu ich poza teren budowy.
Ponadto w ramach tych prac Wykonawca usunie wszelkie ewentualne
uszkodzenia powstałe na terenie budowy w trakcie wykonywania robót
budowlanych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” .
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji program
zapewnienia jakości (PZJ) zgodny z wymaganiami ogólnymi ). Zasady
pobierania próbek oraz prowadzenia badań i pomiarów są omówione
w punktach od 6.2. do 6.6. „Wymagań ogólnych”.
Oprócz zaleceń związanych z dokumentami budowy, zawartymi
w „Wymaganiach ogólnych” (pkt. 6.8), sugeruje się okresowe archiwizowanie
tych dokumentów w formie elektronicznej, poprzez ich skanowanie i zapisanie
na płytce CD lub DVD, w celu ich łatwiejszego odtworzenia w przypadku
zaginięcia.
6.2. Kontrola materiałów użytych do wykonania robót polega na wizualnej ocenie
ich stanu po dostarczeniu na plac budowy oraz sprawdzeniu zgodności liczby
elementów lub ilości materiałów, wymiarów oraz wszelkich innych parametrów
z przedmiarem robót i aprobatami technicznymi IBD i M.
Badania laboratoryjne powinny być prowadzone na próbkach wybranych
losowo, według metod statystycznych, zgodnie z obowiązującymi normami
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Kopie raportów z tych badań Wykonawca
będzie sukcesywnie przekazywał Inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchyłki
wymiarowe elementów gotowych bądź prefabrykowanych określają aprobaty
techniczne. W przypadku braku takich ustaleń, określi je Inspektor nadzoru.
Parametry techniczne stosowanych materiałów oraz dopuszczalne odstępstwa
od nich powinny być zgodne z obowiązującymi normami.
Elementy z uszkodzeniami, których nie da się usunąć na placu budowy, bądź
nie odpowiadające wymiarom podanym w przedmiarze robót, zamówieniach
składanych przez Wykonawcę lub w aprobatach, powinny być zwrócone
producentowi.
6.2.1. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać atest producenta
oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Aprobatę
techniczną oraz być zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznych.
6.3. Kontrola jakości wykonania polega na ocenie zgodności prowadzonych robót
i uzyskanych efektów z Przedmiarem robót i niniejszą SST.
6.3.1.Kontrola jakości prac - zgodnie ze specyfikacjami ogólnymi dotyczącymi
poszczególnych robót.
6.3.2.Kontrola prawidłowości osadzenia drzwi polega na ocenie ich stanu po
zamontowaniu, sprawdzeniu możliwości ich otwarcia i wykończenia krawędzi.
7.

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót są podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.1. 1 m wykonanej izolacji cieplnej, okładziny ściennej i podłogowej, skrzydeł
drzwiowych, powierzchni pomalowanej i rusztowań.
7.2. 1 sztuka zamontowanego wyposażenia Sali gimnastycznej,
7.3. 1 sztuka zamontowanych wentylatorów,
7.4. 1 m listwy przyściennej,
7.5. 1 szt. gniazd wtyczkowych i łączników warstwowych.
Odbiór robót
Ogólne zasady obiorów oraz związane z nimi dokumenty, czynności i procedury
są omówione w ST „Wymagania ogólne”.
8.1. Odbiór robót winien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu prac.
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza powiadamiając
Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie możliwie
najkrótszym po zgłoszeniu (przyjmuje się, że nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia). Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Przedmiarem
robót, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Prowadzone prace podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora odbioru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny (końcowy)
- odbiór pogwarancyjny
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości
wykonania i zgodności z Przedmiarem robót tych prac, które w dalszym ciągu
realizacji robót ulegną zakryciu. Podlegają mu w szczególności:
- przygotowanie podłoża pod posadzki
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.
8.4. Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części
robót, i jest dokonywany według zasad analogicznych jak przy odbiorze
końcowym. Za część robót mogącą podlegać odbiorowi częściowemu uznaje się:
- prace remontowe-budowlane,
- prace wykończeniowe.
8.5.Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości
robót oraz ich zgodności z Przedmiarem robót, zaleceniami Inspektora nadzoru
i niniejszą SST. Gotowość wykonanych robót do odbioru końcowego wykonawca
zgłasza powiadamiając Inspektora nadzoru. W toku odbioru Komisja zapozna się
z realizacją ustaleń i zaleceń przyjętych w czasie odbiorów prac zanikających
i odbiorów częściowych, a w przypadku stwierdzenia ich niewykonania przerwie
odbiór i ustali jego nowy termin. W protokole odbioru końcowego komisja zestawi
konieczne do wykonania roboty poprawkowe i uzupełniające oraz ustali termin ich
realizacji.
8.6. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania prac zleconych przy odbiorze
końcowym oraz usunięcia wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten
polega na ocenie wizualnej wykonanych prac. Uszkodzenia mechaniczne nie mogą
być uważane za wady objęte gwarancją, natomiast uznaje się za wady uszkodzenia
powstałe w wyniku normalnego użytkowania pomieszczeń.
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Podstawa płatności

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
oraz pozostałych ogólnych specyfikacjach technicznych.
9.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana
przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
9.3. Cena jednostkowa lub wartość ryczałtowa robót powinna uwzględniać wszystkie
roboty związane z wykonaniem remontu i być skalkulowana przez Wykonawcę
na podstawie udostępnionego mu Przedmiaru robót.
9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe za przeprowadzone roboty
będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów i zamontowanych elementów gotowych
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu oraz ewentualnych
ubytków,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
podatku VAT.
9.

Przepisy związane
1.1. Przepisy ogólne:
Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1974 z późniejszymi zmianami
(D.U. Nr 89, poz. 414).
1.2. Normy dotyczące materiałów:
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości,
PN-88/B-322250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki napięć,
PN-EN1611-1 Drewno suszone, impregnowane,
DIN18171 Podłoga sportowa, powierzchniowo-elastyczna.
Ponadto obowiązują normy i przepisy wyszczególnione w zestawionych
na wstępie ogólnych specyfikacjach technicznych
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1

Opis / Przedmiar

Ilość

Jedn.

Remont posadzki
KNR 0401
0816-0600

Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów

548,1000

m2

548,1000

m2

1 370,2500

m

96,9000

m2

96,9000

m2

45,1400

m2

548,1000

m2

548,1000

m2

2,0000

kpl

Przedmiar
18,00 * 30,45 = 548,1000
2

KNR 0401
0428-0100

Rozebranie podłóg ślepych
Przedmiar
548,10 = 548,1000

3

KNR 0401
0428-0400

Rozebranie legarów
Przedmiar
18,00 / 0,8 * 30,45 * 2 = 1 370,2500

4

KNR 0401
0609-0100

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo
trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm. Analogia.
Rozebranie izolacji z wełny mineralnej
Przedmiar
( 30,45 + 18 ) * 2 * 1,0 = 96,9000

5

KNR 0202
0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - jedna warstwa gr. 10 cm fs
15
Przedmiar
( 30,45 + 18 ) * 2 * 1,0 = 96,9000

6

KNR 0231
0307-0200

Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce
nowej cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa
cementowa.Analogia. Wypoziomowanie cokolikami z kostek
betonowych gr 10 cm w rozstawie co 50 cm na zapr.cem
Przedmiar
0,1 * 0,2 * 37 * 61 = 45,1400

7

Analiza
własna

Montaż nawierzchni elastycznej , położonej na konstr z rusztu
krzyżowego drewn co 50 cm na podkład. elastycznych, na tym deski
ażurowo, paroizol. z folii, dwie warst. płyt OSB gr 10 mm. oraz
nawierzchnia np. typu LINODUR SPORT gr 4 mm z cokołami w 2
kolor
Przedmiar
548,10 = 548,1000

8

Analiza
własna

Dwukrotne malowanie lini boiskowych 3 dyscyplin sportowych w tym
3 boiska do siatkówki ,1 koszykówka , 1- -piłka ręczna w różnych
kolorach wraz z napisem nazwy szkoły - wg załączonego wzoru
Przedmiar
548,10 = 548,1000

9

Analiza
własna

Montaż wentylacji mechanicznej podłogowej poprzez dwa wentylatory
VKO 100 wraz z kanałami i podłączeniem do instalacji elektrycznej
Przedmiar
2,0000

EDBUD Moduł Kosztorys 3.20
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10

Opis / Przedmiar

Ilość

Jedn.

Posadzka galerii i wymiana drzwi
KNR 0401
0354-0900

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2 - magazynek na galerii

1,0000

szt.

9,6600

m2

1,6000

m2

1,6000

m2

9,6600

m2

86,4000

m2

86,4000

m2

86,4000

m2

86,4000

m2

86,4000

m2

70,3600

m

Przedmiar
1,0000
11

KNR 0401
0354-1000

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 - drzwi
do sali gimnastycznej
Przedmiar
1,5 * 2,1 * 2 + 1,6 * 2,1 = 9,6600

12

KNR 0401
0320-0200

Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do
2,0 m2.
Przedmiar
0,8*2,0 = 1,6000

13

KNR 0202
1017-0100

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe,
jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone galeria magazynek
Przedmiar
0,8*2,0 = 1,6000

14

KNRw 0202
1040-0200

Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe - Analogia - drzwi aluminiowe
pełne wzmocnione wejściowych do sali gimnastycznej oraz na korytarz
- 3 szt.
Przedmiar
1,6 * 2,1 + 1,5 * 2,1 * 2 = 9,6600

15

KNRw 0401
0818-0500

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Przedmiar
30*2,88 = 86,4000

16

KNRu 0202
1134-0100

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT
CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).
Przedmiar
86,40 = 86,4000

17

KNRu 0202
1130-0201

Warstwy wyrównujące i wygładzające o grub. 5mm wykonane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - zaprawa CERESIT.
(Biuletyn VII Orgbud Warszawa)
Przedmiar
86,40 = 86,4000

18

KNR 0202
1112-0401

Posadzki z wykładziny rulonowej winyleum na kleju winylowym
osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej.gr min 2mm i warstwa ścieralna
min 0,8mm np. Gamrat
Przedmiar
86,40 = 86,4000

19

KNR 0202
1112-0900

Zgrzewanie wykładzin rulonowych.
Przedmiar
86,40 = 86,4000

20

KNR 0202
1113-0600

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone butaprenem b Listwy
PCV np CEZAR
Przedmiar
( 30,00 + 2,88 ) * 2 - 0,8 * 4 + 1,6 * 3 + 3,0 = 70,3600
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Opis / Przedmiar

Ilość

Jedn.

Wywóz gruzu budowlanego
KNR 0401
0108-0100

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km.kategoria gruntu I i II

31,6879

m3

31,6879

m3

31,6879

m3

Przedmiar
( 548,1 * 0,05 + 685,12 * 0,075 * 0,065 ) * 1,0 + 86,4 * 0,005 + 9,66
* 0,04 + 8,3 * 0,015 = 31,6879
22

KNR 0401
0108-0400

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km.
Przedmiar
( 548,1 * 0,05 + 685,12 * 0,075 * 0,065 ) * 1,0 + 86,4 * 0,005 + 9,66
* 0,04 + 8,3 * 0,015 = 31,6879
Krotność: 4,0000

23

Analiza
własna

utylizacja gruzu
Przedmiar
( 548,1 * 0,05 + 685,12 * 0,075 * 0,065 ) * 1,0 + 86,4 * 0,005 + 9,66
* 0,04 + 8,3 * 0,015 = 31,6879
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Opis / Przedmiar

Ilość

Jedn.

Malowanie sali i galerii
KNR 0401
1202-0800

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

517,7123

m2

548,1000

m2

8,4000

m2

8,4000

m2

575,5050

m2

517,7123

m2

550,3950

m2

84,3960

m2

35,1680

m2

48,4000

m

5,8800

m2

Przedmiar
18 * 4,23 * 2 + 0,25 * 2 * 12 + 18 / 2 * 2,1 * 2 = 196,0800
30,45 * 5,8 + 2,88 * 5,88 * 2 - ( 29,0 * 0,8 ) + 0,15 * 0,8 * 10 + 29 *
0,15 = 192,8288
4,23 * 30,45 = 128,8035
Razem = 517,7123
25

KNRw 0401
1216-0100

Zabezpieczenie podłóg folią
Przedmiar
548,10 = 548,1000

26

KNR 0023
2612-0700

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system stopter,
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach. Analogia. Wklejenie siatki
polipropylenowej na pęknięciach
Przedmiar
28*0,3 = 8,4000

27

KNRw 0401
0711-0100

Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.gasz./na
ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków
ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 1m2
Przedmiar
28*0,3 = 8,4000

28

KNR 0401
1204-0100

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów
Przedmiar
548,10 * 1,05 = 575,5050

29

KNR 0401
1204-0200

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian
Przedmiar
18 * 4,23 * 2 + 0,25 * 2 * 12 + 18 / 2 * 2,1 * 2 = 196,0800
30,45 * 5,8 + 2,88 * 5,88 * 2 - ( 29,0 * 0,8 ) + 0,15 * 0,8 * 10 + 29 *
0,15 = 192,8288
4,23 * 30,45 = 128,8035
Razem = 517,7123

30

KNR 0401
1206-0401

Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą
ftalową z jednokrornym szpachlowaniem
Przedmiar
( 30,45 + 18 ) * 2 * 5,0 + 0,25 * 14 * 2 * 5,0 - ( 1,6 * 2,0 * 2 + 2,2 *
3,6 * 10 ) + 10 * 2 * 3,6 * 0,25 = 451,9000
30,45 * 2,0 + 2,88 * 2,0 * 2 + 30,45 * 1,5 - 0,9 * 2 * 5 - 1,4 * 2 * 2 2,5 * 2,0 = 98,4950
Razem = 550,3950

31

KNR 0401
1213-0301

Lakierowanie grzejników radiatorowych emalia ftalową
Przedmiar
541 * 0,6 * 0,13 * 2 = 84,3960

32

KNR 0401
1213-0101

Lakierowanie powierzchni gładkich metalowych emalią ftalową
grzejniki z rur gładkich
Przedmiar
35 * 4 * 3,14 * 0,08 = 35,1680

33

KNR 0401
1212-2700

Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm oraz malowanie poręczy na galerii
Przedmiar
8 * 1,4 + 6 * 1,2 + 30,0 = 48,4000

34

KNR 0401
1212-0400

Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z
prętów prostych - Analogia malowanie krat drzwi na galerii
Przedmiar
1,4*2,1*2 = 5,8800
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KNRw 0401
1210-0900

Opis / Przedmiar
Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki
drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2.Analogia malowanie osłon grzejników

Ilość

Jedn.

75,7416

m2

4,9888

100 m2

3,0000

szt.

2,0000

szt.

548,1000

m2

1,0000

m-g

Przedmiar
2,44 * 1,2 * 10 + ( 2,44 * 1,2 + 1,2 * 0,26 * 2 + 2,44 * 0,26 ) * 6 =
54,3984
( 2,44 * 1,6 + 1,6 * 0,26 * 2 + 2,44 * 0,26 ) * 3 = 16,1112
( 1,1 * 0,9 + 0,9 * 0,26 * 2 + 1,1 * 0,26 ) * 3 = 5,2320
Razem = 75,7416
36

KNR 0712
0210-0200

Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farba ftalowa
nawierzchniowa do ogólnego stosowania ( dźwigarowy kratowe )
Przedmiar
( 21 * 2 + 9 * 0,9 + 2,75 * 8 ) * 9 * 0,314 * 2 / 100 = 4,0751
97 * 3 * 0,314 / 100 = 0,9137
Razem = 4,9888

37

KNR 0403
0507-0100

Wymiana gniazd wtyczkowych 3-biegunowych natynkowych
nieuszczelnionych w podłożu betonowym.natężenie prądu do 16 a
Przedmiar
3,0000

38

KNR 0403
0501-0100

Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25 a w
podłożu betonowym.ilość przyłączonych przewodów do 2
Przedmiar
2,0000

39

KNR 0202
1612-0400

Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 10 m.
Przedmiar
18*30,45 = 548,1000

40

Rusztowania

Czas pracy rusztowań obliczony na podstawie metody z KNR 0202
rozdziału 16 dla pozycji : 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 35,38
Czas pracy rusztowań obliczony na podstawie metody z KNR 0202
rozdziału 16.
Przedmiar
1,0000
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5
41

Opis / Przedmiar

Ilość

Jedn.

Wyposażenie sali gimnastycznej
KNRu 0202
1611-0400

Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe o wysokości do
10 m.

2,0000

szt.

29,0909

szt.

2,0000

szt.

2,0000

szt.

2,0000

szt.

2,0000

kpl

174,9000

m2

25,0000

szt.

6,0000

szt.

22,0000

szt.

1,0000

kpl

1,0000

kpl

Przedmiar
2,0000
42

KNRu 0202
1620-0101

Przesunięcie kolumny rusztowań, ramowe warszawskieo wysokości do
6m (jednokolumnowe). Biuletyn V Orgbud Warszawa
Przedmiar
30 / 1,65 + 18 / 1,65 = 29,0909

43

Analiza
własna

Demontaż bramek do piłki ręcznej
Przedmiar
2,0000

44

Analiza
własna

Montaż nowych bramek do piłki ręcznej - aluminiowych
wolnostojęcych przenośnych o wym . 3,0 x 2,0 wraz z siatką plecioną z
polipropylenu PP 3.5 gł. 1,0 / 1,2 oraz tulejami z pokrywą.
Przedmiar
2,0000

45

Analiza
własna

Demontaż tablic do koszykówki wraz z kratownicami mocującymi.
Przedmiar
2,0000

46

Analiza
własna

Szczególowy opis koszy :
Montaż nowych tablic do koszykówki wraz z łacznikiem ściennym
składanym o dł. wysięgu 2,5 -3,2 m oraz mechanizmem regulacji
wysokości kosza, tablica wzmacniana ramą metalową - Laminat Extra
o wym. 1,8 x 1,05 wraz z obręczą ze stali wzmocnionej z siatką
plecioną z polipropylenu.
Przedmiar
2,0000

47

Analiza
własna

Demontaż i ponowny montaż - siatek ochronnych na oknach
Przedmiar
5,83 * 30,00 = 174,9000

48

Analiza
własna

Demontaż i ponowny montaż - drabinek gimnastycznych
Przedmiar
25,0000

49

Analiza
własna

Demontaż / 8 szt. / i ponowny montaż / 6 szt. / istniejących tulei do
siatkówki
Przedmiar
6,0000

50

Analiza
własna

Demontaż i ponowny montaż obudowy grzejnika na sali gimnastycznej
i galerii - do malowania
Przedmiar
22,0000

51

Analiza
własna

Montaż kotary grodzącej o wym.18,0 x 9,0 m siatkowo - materiałowej
na salę , lina stalowa zakotwiona w ścianie o dł. ok 22 mb , górną
część stanowi siatka ochronna poliprop. o oczkach 10 x 10, dolną
tkanina nieprzeźroczysta impregnowana ognioochronnie.
Przedmiar
1,0000

52

Analiza
własna

Montaż elektronicznej tablicy wyników ze sterowaniem
bezprzewodowym , sygnałąmi dzwiękowymi o wym 1000x700mm
widoczność z ok 50m wielkość znaków 100mm wraz z zasilaniem
230V kablem ok 40mb
Przedmiar
1,0000
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