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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

I. Zamawiający     Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
ul. Zagórowska 26 
62 – 400 Słupca 
tel/ fax (63) 275 17 60, (63) 274 39 35  
www.mzwikslupca.pl, e-mail: biuro@mzwikslupca.pl 
Godziny urzędowania: 700-1500 

II. Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie przetargowe nr 2/ZP/TT/2018 „REMONT ELEWACJI– 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UJĘCIA WODY UL.KOSZUCKA” 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „REMONT ELEWACJI – TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU UJĘCIA WODY UL.KOSZUCKA” 

       Kod CPV:   
45321000-3 Izolacja cieplna  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45410000-4 Tynkowanie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
Remont elewacji z ociepleniem budynku prowadzony będzie w zakresie : 

1) Montaż i demontaż  rusztowań zewnętrznych (wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań, 
deskowań, umocnień, zabezpieczeń, kładek i innych robót tymczasowych), 

2) Instalacja odgromowa budynku – demontaż starej i montaż nowej, 
3) Demontaż starych: rynien, rur spustowych, opierzeń przyściennych, opierzeń gzymsów, obróbek 

blacharskich, parapetów zewnętrznych, i montaż nowych, 
4) Ułożenie papy termozgrzewalnej na końcach (krańcach) dachu o szerokości 1 metra (wokół 

całego budynku – 2 x 24,97 m + 2 x 14,15 m). 
5) Odbicie tynków, 
6) Wykonać uszczelnienia przejść instalacyjnych, 
7) Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, 
8) Wyrównanie elewacji - tynki zwykłe na ścianach. Przed ociepleniem należy naprawić 

wszystkie pęknięcia i ubytki ścian. 
9) Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej 
10)Obróbka (wykończenie) okien i drzwi od zewnątrz i wewnątrz budynku. Zamontowanie 

parapetów zewnętrznych (kolor brąz – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym). 
11) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku 

asfaltowego (2 warstwy) 
12) Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie 

mechaniczne i zmycie, impregnacja podłoża środkami grzybobójczymi, gruntowanie emulsją. 
13) Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku 

silikonowego 
14) Ocieplenie ścian budynków grafitowymi płytami styropianowymi o grubości 12 cm systemem 

m.in. przymocowanie grafitowych płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do 
ścian z cegły: przyklejenie warstwy siatki na ościeżach, ochrona narożników wypukłych 
kątown. metal. 

15)  Materiały użyte do wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi m.in.: 
 zaprawa lub masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych, 
 płyty termoizolacyjne  
 zaprawa lub masa klejowa do wykonywania warstwy zbrojonej, 
 tkanina szklana do wykonywania warstwy zbrojonej, 



 3 

 preparat gruntujący  
 łączniki mechaniczne wg systemu  
  masa tynkarska, 
 farba elewacyjna, 
 materiały do wykończania miejsc szczególnych elewacji: listwy, szyny, taśmy, siatki 

narożnikowe, materiały uszczelniające, 
 materiały pomocnicze, 

16)  Malowanie ścian zewnętrznych i ościeży farbą elewacyjną, 
17)  Konstrukcje daszków (2 szt.), 
18)  Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – materiałów 

rozbiórkowych z placu budowy, utylizacja 
19) Wykonanie wymaganych niezbędnych prób, 
20) Uporządkowanie placu budowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał informacyjny i mają być 
traktowane jako materiał pomocniczy. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące 
w SIWZ nie są robotami dodatkowymi i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 
Specyfikacja (SIWZ) oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy robót są integralną częścią 
umowy, a wymagania wymienione choćby w jednym z nich, są wiążące dla Wykonawcy m.in.: 
- Załącznik nr 2 - Przedmiar robót  
- Załącznik nr 3 - Zdjęcia istniejącego budynku  
 
UWAGA: 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy celem zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót 
budowlanych, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem  elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, licząc od 
dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. 
 
A.     Forma obiektu istniejącego:  

Budynek parterowy o rzucie prostokąta budowany w technologii tradycyjnej 
uprzemysłowionej – ściany murowane z gazobetonu i z cegły, stropodach żelbetowy 
dwudzielny z płyt kanałowych i korytkowych. Dach pokryty papą. Okna drewniane i stalowe. 
Budynek w kilku miejscach zarysowany. Na zewnątrz powierzchnie betonowe popękane w 
stanie złym. 
 
Konstrukcja istniejącego budynku w układzie poprzecznym – ściany co 6,0 m z płytami 
stropowymi kanałowymi. Podłużne ściany zewnętrzne są osłonowe. Przeznaczenie budynku 
nie ulega zmianie, jak też modernizacja budynku nie ingeruje w jego główną konstrukcję – tak 
też nie ma potrzeby sprawdzenia obciążeń i przeliczania konstrukcji. 
 
Ściany fundamentowe należy odkopać, nałożyć nową warstwę izolacji z Dysperbitu i obłożyć 
zewnątrz płytami grafitowego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styropian XPS) gr. 12 cm. 
Powyżej poziomu gruntu na izolacji cieplnej tynk silikonowy. 
  
Ściany zewnętrzne ocieplamy styropianem gr. 12 cm z warstwą wierzchnią tynku 
silikonowego. Przed ociepleniem należy naprawić wszystkie pęknięcia i ubytki ścian.                     
W ścianie zewnętrznej nr 2 dokonujemy zamurowania otworu zsypowego i pomniejszenia 
dwóch otworów okiennych. 
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A1.       Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 
oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej w obrębie prowadzonych 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, urządzeniach i obiektach 
naziemnych i podziemnych, wykazanych na planie zagospodarowania, mapach, rysunkach, 
wynikłych w związku z prowadzonymi robotami. 
Roboty budowlano – montażowe w miejscach zbliżenia, przekroczenia lub kolizji                          
z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia 
zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. 

  
A2.       Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań niezbędnych do spełnienia 
wymogów prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W szczególności dotyczy to: 
- odprowadzania substancji szkodliwych do gruntu lub wód gruntowych (np.oleje, paliwo itp.) 
- składowania odpadów uzyskanych z rozbiórek (gruz asfaltobetonowy, betonowy) 
- hałasu wytwarzanego przez maszyny, urządzenia i środki transportowe zatrudnione przy 
budowie. 
  

A3.       Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p. pożarowej na budowie 
Wykonawca robót zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć warunki pracy dla 
zatrudnionego personelu, gwarantujące mu bezpieczeństwo i odpowiednie warunki 
higieniczno-sanitarne. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie technicznym, 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich w tym 
także oznakowanie prowadzonych robót, ich zabezpieczenie w postaci ogrodzeń, barier 
ochronnych, kładek dla pieszych itp. 
Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości w ilości i 
rodzaju odpowiednim dla prowadzonych robót, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów p. poż.. 
Wykonawca zabezpieczy dla zatrudnionego personelu urządzenia socjalne, odzież ochronną i 
środki ochrony osobistej. 

  
A4.        Ogrodzenie placu/zaplecza budowy 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia z Zamawiającym: 
- lokalizacji zaplecza budowy – magazynu materiałów, bazy sprzętowo-transportowej. 
- usytuowania urządzeń socjalno-bytowych dla pracowników zatrudnionych przy budowie. 

  
A5.    Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie             
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                    
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Prawo 
Budowlane i innych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego              
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.                           
W przypadku powoływania się na normy, będą to normy najnowsze zharmonizowane                    
z normami europejskimi. 
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B.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
B1.      Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Do realizacji obiektu mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane. 
Wyroby te winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,                
a także powinny spełniać wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Materiały przewidziane do użycia winny posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem lub deklaracje 
zgodności z normami PN/EN. 
W/w dokumenty winny zostać dostarczone przez Wykonawcę przed ich wbudowaniem celem 
ich dopuszczenia do stosowania Zamawiającemu, a także załączone do dokumentacji 
powykonawczej przed oddaniem obiektu do użytkowania. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za źródło zaopatrzenia oraz spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych użytych do wbudowania materiałów. 
Każdy rodzaj robót, w których wykorzystane zostaną materiały nie zbadane i nie 
zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem, nie 
zapłaceniem za wykonane roboty oraz nakazem rozbiórki i ponownych ich wykonaniem z 
użyciem właściwych materiałów. 
Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Zamawiającego, powinny zostać niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

   
B2.       Wymagania związane z przechowywaniem, transportem i kontrolą przewidzianych do 

wbudowania materiałów i wyrobów budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. 
Przechowywanie materiałów stanowi ryzyko Wykonawcy. 
Sposób przechowywania winien odpowiadać wytycznym ich składowania wydanym przez 
producentów materiałów. 

  
C.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia w pełni sprawnych technicznie jednostek 
sprzętowych i transportowych gwarantujących terminowość realizacji robót i gwarantujących 
ich właściwą jakość. 

  
D.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu posiadających 
aktualnie ważne dopuszczenia do ruchu kołowego. Ponadto do transportu materiałów 
zobowiązany jest stosować odpowiednie rodzaje środków, których stosowanie nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów lub stan nawierzchni po których będą 
się poruszać. 
Nie dopuszcza się przejazdów jednostkami na podwoziu gąsienicowym po utwardzonych 
nawierzchniach drogowych. 

 
E.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją, 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz ustaleniami z Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Wykonawcy robót są 
integralną częścią umowy, a wymagania wymienione choćby w jednym z nich, są wiążące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawstwo robót winno być zgodne z: 
 - Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
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 - Polskimi normami  
              - warunkami podanymi przez producentów  
             - przepisami prawnymi. 
 
F.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wskazanie w przedmiarze i SIWZ producenta lub nazwy handlowej materiałów lub systemu 
ociepleń miało na celu tylko zobrazowanie specyfiki danej roboty, ukazanie właściwości i 
jakości danych materiałów. Zamawiający zaaprobuje rozwiązania równoważne, jeżeli 
zaproponowany materiał (rozwiązanie) można określić jako równoważne. 

 
F1.      System ocieplenia 

Styropian grafitowy o min.współczynniku przewodzenia ciepła Lambda 0,031 [W/(m*k)] 
 ściany – styropian grafitowy o grubości 12 cm 
 ściany – fundamenty – styropian grafitowy ekstrudowany XPS o grubości 12 cm 

Cechy systemu ocieplenia - tynku: 
 tynk silikonowy 
 wodoodporny 
 mrozoodporny 
 elastyczna wyprawa 
 wysoka odporność na ścieranie 
 paroprzepuszczalne 
 odporny na agresję biologiczną 
 hydrofobowy 
 kolorystyka – szary 
 struktura ziarna „BARANEK” 2 mm 

Cechy farby: 
 silikatowa lub silikonowo-silikatowa  
 paroprzepuszczalna 
 odporna na agresję biologiczną 
 odporna na UV 
 hydrofobowa 
 odporne na szorowanie 
 kolorystyka – szary. 

 
F2.       Okna: 

 współczynnik przenikania ciepła U < 1,1 W/m2*K 
 profil minimum trzykomorowy 
 profil trudnozapalny 
 profil wzmocniony poprzez stalowy ocynkowany kształownik 
 szyba zespolona ze szkła niskoemisyjnego o współczynniku przenikania ciepła                          
U < 1,1 W/m2*K 
 profil minimum trzykomorowy 
 okna wyposażone w nawietrzaki (nawiewnik higrosterowalny w stolarce okiennej) 
 wszystkie okna z mikrouszczelnieniem 
 okucia z nierdzewną powłoką ochronną 
 izolacyjność akustyczna nie gorsza niż Rw = 32 dB 
 kolor profili: brązowy (po wyborze Wykonawcy nastąpi uzgodnienie odcienia koloru 
brązowego). 
 Klamka z blokadą obrotu 
 Mikrouchylanie 
 Maskownice na otwory odwadniające 
 Kotwy 
 Powninny spełniać wszelkie wymagania w zakresie sprawności działania skrzydeł 
wielkości siły potrzebnej do uruchomienia okuć, odporności na obciążenia statyczne i 
dynamiczne oraz nośności połączeń w narożach ram. 
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STOLARKA  OKIENNA  
 
OKNO O2 na ścianie nr 1  szt. 2 
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie, szyba „mleczna” 
 Wymiary O2: w świetle otworu:   225 x 96 
 Jednorzędowe 3 częściowe (trzykwaterowe),  
stałe szklenie / stałe szklenie /  stałe szklenie 
 
OKNO O1 na ścianie nr 2  szt. 2 
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie 
 Wymiary O1: w świetle otworu:   88,5 x 190 
 dwurzędowe, 2 częściowe (dwukwaterowe), górna część stałe szklenie (wys.130 cm), dolna 
część rozwierano-uchylne (wys.60 cm) 
                           
OKNO O3 na ścianie nr 2  szt. 2 
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie 
 Wymiary O3: w świetle otworu:   225 x 96 
 Jednorzędowe 3 częściowe (trzykwaterowe),  
stałe szklenie / stałe szklenie /  uchylne  
urządzenie zamykające z poziomu podłogi 
 
OKNO O4 na ścianie nr 3  szt. 4 
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie 
 Wymiary O4: w świetle otworu:   269 x 114 
 Jednorzędowe 3 częściowe (trzykwaterowe),  
stałe szklenie / rozwierano-uchylne /  stałe szklenie 

 
F3.     Drzwi: 

 współczynnik przenikania ciepła U < 1,5 W/m2*K 
 konstrukcja z profili stalowych 
 złącza konstrukcyjne ram powinny być przycięte pod kątem 45o i połączone w narożach 
ram przy zastosowaniu narożników systemowych metodą zgniatania lub skręcania 
 zespolone kształtowniki słupków przycięte pod kątem 90 o powinny być połączone z 
kształtownikami  ramy (ościeżnicy) przy zastosowaniu łączników mechanicznych typu T 
 narożniki, łączniki mechaniczne oraz profile w strefie łączenia powinny być dodatkowo 
pokryte klejem do metalu, powierzchnia profilu zabezpieczona antykorozyjnie poliestrową 
powłoką proszkową w kolorze brązowym (odcień brązu uzgodniony z Zamawiającym) 
 szklenie drzwi wejściowych D8 szybą odporną na uderzenia bezpieczną spełniającą 
wymagania PN-B-13079, jednokomorową z jedną szybą pokrytą powłoką niskoemisyjną o 
współczynniku przenikania ciepła U < 1,1 W/m2 *K, szyby mocowane przy użyciu listew 
przyszybowych z kształtowników aluminiowych oraz uszczelek osadczych z kauczuku 
syntetycznego EPDM wg.DIN7863,  
 kolor profili: brązowy (po wyborze Wykonawcy nastąpi uzgodnienie odcienia koloru 
brązowego). 
 izolacyjność akustyczna nie gorsza niż 25 dB 
 atesty i certyfikaty – spełnienie wszelkich norm jakościowych 
 pozytywna opinia PZH. 

 
 
STOLARKA  DRZWIOWA 
 
DRZWI D6 na ścianie nr 1  szt. 2 
 Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, prawe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz 
 Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, lewe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz 
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 Wymiary D6: w świetle otworu:      90 x 205 
                        w świetle ościeżnicy: 80 x 200 
 
DRZWI D8 na ścianie nr 1  szt. 1 
 Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, lewe, kolor brązowy, szklone podwójnie, otwierane 
na zewnątrz  
 Wymiary D8: w świetle otworu:       260 x 300 
                        w świetle ościeżnicy: 120 x 200 
 
DRZWI D10 na ścianie nr 1  szt. 1 
 Drzwi zsypu: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, prawe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz 
 Wymiary D10: w świetle otworu:     208 x 219 
                          skrzydła drzwi szerokość: 104 oraz 100 
 
DRZWI D7 na ścianie nr 2  szt. 1 
 Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, prawe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz 
 Wymiary D7: w świetle otworu:      100 x 205 
                        w świetle ościeżnicy:   90 x 200 
 
DRZWI D9 na ścianie nr 2  szt. 1 
 Drzwi zsypu: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, lewe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz 
 Wymiary D9: w świetle otworu:     84 x 104 

 
G.        Kontrola jakości robót 
G1.      Badaniu i sprawdzeniom podlegają: 

· Zgodność dostarczonych do wbudowania materiałów z dokumentacją                                       
oraz z przedstawionymi deklaracjami zgodności. 
· Zakres wykonanych robót w stosunku do dokumentacji. 
  

G2.      Dokumenty budowy 
G2.1.   Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji oraz uzgodnienia z Zamawiającym, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 



 9 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  

 
G2.2.   Pozostałe dokumenty budowy: 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań, stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego i . 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę / zgłoszenie, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robot, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości, na materiały używane do 
budowy. 
  

G2.3.   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

  
G3.      Dokumentacja techniczna powykonawcza 

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 
·  Zestawienie ilości wykonanych robót. 
·  Protokóły z przeprowadzonych prób i badań. 
·   Deklaracje zgodności lub oświadczenia wskazujące, że zastosowane wyroby dopuszczone 

do jednostkowego stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz 
przepisami i obowiązującymi normami. 

·  Instrukcję obsługi wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów 
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne. 

·  Na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub 
dystrybutora. 

  
H.         ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa SIWZ i umowa. Dokumenty 
potrzebne dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty, zostaną opisane                         
i w dokumentach umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Końcowy odbiór robot 
polega na sprawdzeniu ilości wykonanych robót, ich jakości wykonania oraz sprawdzeniu 
uporządkowania terenu budowy i jego otoczenia po zakończeniu robót. 
  

H1.      Zasady odbioru robót 
Zamawiający będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 
trwania realizacji robót, łącznie z okresem gwarancyjnym. 
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H2.      Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Zamawiający, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę,  potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy o gotowości do ich odbioru. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Zamawiającego 
o gotowości do odbioru. 
W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, lub zastosowania materiałów niezgodnych  
z dokumentacją techniczną, Zamawiający zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 
Zamawiający dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
  

H3.      Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem, 
 łącznie z odtworzeniem nawierzchni i terenu do stanu pierwotnego. Powołana komisja ze 
strony Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robót. W wypadku, kiedy komisja 
stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego, lub zakresu robót nie 
jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  

H4.      Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny przeprowadzony zostanie po okresie gwarancji i rękojmi, określonym w 
umowie. Odbiór ten jest organizowany przez Zamawiającego. 
Podczas odbioru ostatecznego powołana komisja ocenia stan techniczny odbieranego obiektu 
po okresie rękojmi oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru 
końcowego i w trakcie gwarancji i rękojmi. 

   
I.       PRZYKŁADOWE PRZEPISY I NORMY związane z wykonaniem zamówienia 

Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w momencie realizacji 
inwestycji m.in.: 

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
IV. Termin wykonania zamówienia 

Umowa o zamówienie publiczne zostanie zawarta od 02.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów - Wykaz osób – wskazanie kierownika budowy, 
skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat jego kwalifikacji zawodowych lub uprawnień, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
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        5.2.złożą wypełniony formularz Ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym 
terminie; 

        5.3.spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 

„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach 
wymaganych w SIWZ i złożonych przez Wykonawcę w Ofercie. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

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

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wypełniony formularz 

ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) - musi zawierać następujące dokumenty: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie                   

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej                          
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
/Wymagana forma dokumentu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione/ 

2. Wykaz osób – w tym wskazanie kierownika budowy, skierowanego przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnego za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych lub 
uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez inne osoby czynności oraz informacja o 
podstawie do dysponowania tymi osobami 

6.2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do 
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub 
poświadczone notarialnie. 

6.3. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę 
dokumentów spowoduje odrzucenie Wykonawcy z postępowania. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcą  

7.1.Zamawiający informuje, że przyjęta forma porozumiewania się z Wykonawcami: składania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony postępowania jest forma 
pisemna albo faks (w przypadku środków ochrony prawnej należy faks niezwłocznie 
potwierdzić pisemnie). 

7.2.Jeżeli wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą 
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
Zamawiający, żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7.3.Przekazanie za pomocą faksu dokumentów oraz informacji, o których mowa powyżej ustala się 
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i fakt ich otrzymania został niezwłocznie potwierdzony.  

7.4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 
chyba że prośba o złożenie wyjaśnień wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie 
internetowej : www.mzwikslupca.pl 

7.5.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 
7.6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 
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modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 

7.7.Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.mzwikslupca.pl 
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

7.8.Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
o Milena Biadasz 

7.9. Informacje będą udzielane w dni powszednie w godzinach pracy Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji tj. w godz. od 700 do 1500.  

 
VIII. Informacje dot. wadium, 

8.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
10.1.Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zmawiającego. 
Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod 
warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez 
Zamawiającego. 

10.2.Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia powinna być podpisana przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub wraz z imienną pieczątką 
osoby składającej ofertę).  

10.3.Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów muszą byś poświadczone „za zgodność 
z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu przez Wykonawcę w sposób opisany w 
pkt 10.2. 

10.4.Proponuje się ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty, w tym także stron 
wszystkich załączników (zachowana ciągłość numeracji). Wszystkie strony, a także wszelkie 
miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki proponuje się, aby były parafowane przez 
osoby podpisujące ofertę. 

10.5.Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty określone w niniejszej instrukcji. 
10.6.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, dostarczeniem i złożeniem 

oferty. 
10.7.Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta, w sposób zapobiegający możliwości 

przypadkowej dekompletacji zawartości oferty. 
10.8.Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach, wewnętrznej i zewnętrznej. 

Obie koperty należy opisać z podaniem nazwy firmy Wykonawcy oraz podać oznaczenie: 
Przetarg nieograniczony 2/ZP/TT/2018  

– nie otwierać przed 26.10.2018 r. do godz. 930 
 
10.9.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
10.10.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 

składania ofert. 
10.11.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. 2018 poz. 419), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być opatrzone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej 
kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. 
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10.12.Strony należy trwale ze sobą połączyć i ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
dostosowanie do pozostałej części oferty, z zachowaniem ciągłości numeracji. Nie mogą 
stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane podczas otwarcia ofert. 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1.Oferty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Słupcy przy ul. Zagórowskiej 26 lub przesłać na adres zamawiającego do dnia                                        
26.10.2018 r. do godz. 900. Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą 
rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

11.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2018 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego. 
11.3.Otwarcie ofert jest jawne. 
11.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
11.5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1.Cena oferowana winna obejmować całość czynności i prac oraz innych kosztów koniecznych 
do wykonania zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cenę należy ustalić przy zachowaniu zasad staranności w oparciu o niniejszą specyfikację. 

12.2.Zamawiający poprawia w ofercie: 
 oczywiste omyłki pisarskie,  
 omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiana  
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

13.1.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi 
kryteriami : cena 100 % 

         -  sposób oceny – punktowo  liczba możliwych punktów do zdobycia od 0 do 100 pkt ; 
 -  zastosowane wzory do obliczenia punktowego       

C = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej)   x 100 % 
              - punkty naliczane będą do dwóch miejsc po przecinku 

13.2.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta odpowiadająca treści i spełniająca warunki 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny 
ofert. 

13.3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 
o jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
o zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
o zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
14.1. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można 

zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia.  
14.2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.  
14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
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14.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.  

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 

14.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

14.7.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o 
których mowa w pkt 14.1. lit. a na stronie internetowej www.mzwikslupca.pl oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
14.8. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 
14.9.Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

15.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. 
 

XVIII. Informacje dot. zamówień uzupełniających, ofert wariantowych, ofert częściowych, 
umowy ramowej, rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej 

18.1.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
18.2.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
18.3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
18.4.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy ramowej. 
18.5.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.6.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywały się wyłącznie w polskich 

złotych(PLN), z wyłączeniem walut obcych. 
 

XIX. Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 
1. Załącznik nr 1 - Oferta – formularz, na którym powinna być złożona oferta 
2. Załącznik nr 2 - Przedmiar robót  
3. Załącznik nr 3 - Zdjęcia istniejącego budynku 
4. Załącznik nr 4 - Rzut budynku 
5. Załącznik nr 5 - Rys. ściany nr 1, 2, 3 z opisem stolarki drzwiowej i okiennej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

 
..........................................................                                                              …......................................... 
              Pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                                Miejscowość, data 
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy: 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/ZP/TT/2018 
„REMONT ELEWACJI - TERMOMODERNIZACJA 

BUDYNKU UJĘCIA WODY UL.KOSZUCKA” 
 

My niżej podpisani: 
 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 

(Nazwa i dokładny adres, telefon i fax Wykonawcy) 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia za łączna cenę (wartość brutto):..................:..............................zł 
słownie: ............................................................................................................................................zł 
cena bez podatku VAT :....................................................... zł, 

      należny podatek VAT stawka ......... w wysokości …................…....................................zł. 
 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia. 
 
4. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
5. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie samodzielnie bez udziału podwykonawców*/ przy 
udziale Podwykonawców w następującym zakresie*: 
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
 *niepotrzebne skreślić 
 
6. Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołujemy się 
na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej: 
 
.............................................................................................................................................................. 

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca) 
 
.............................................................................................................................................................. 

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się wykonawca) 
 



 2 

 
7. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie:  
............................................................................. tel ................................ kom ................................  
 
8. Ofertę złożono na ....... ponumerowanych i zszytych stronach i stanowi ona kompletną całość. 
 
9. Informujemy, iż dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach od ....... do ....... stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 
 
Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 

Załącznik nr 1 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej; 

Załącznik nr 2 – wykaz osób – w tym wskazanie kierownika budowy, skierowanego przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnego za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego 
kwalifikacji zawodowych lub uprawnień, a także zakresu wykonywanych 
przez inne osoby czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania 
tymi osobami 

 
 
 
 

……………….…………………                                                                               ………………………………………………… 
        miejscowość, data                                                                                                             podpis osób uprawnionych do składania   
                                                                                                    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WK1-001-02             KOBRA wer. 13

                      REMONT ELEWACJI - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UJĘCIA WODY UL.KOSZUCKA 
Budowa :  Remont budynku ujęcia wody przy ul.Koszuckiej 

Obiekt :  Budynek ujęcia wody 

      PRZEDMIAR  ROBÓT
Data: 2018-10-18  Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
1 KNR 401-0104-02-00 IGM Warszawa 40,300 m3

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykopy o głębokości do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentów, z odrzuceniem ziemi do
3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.III

40.3 = 40,300

Razem   =   40,300 m3

2 KNR 202-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. I
67.1 = 67,100

Razem   =   67,100 m2

3 KNR 202-0603-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.

67.1 = 67,100

Razem   =   67,100 m2

4 KNR 202-0603-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego: każda
następna warstwa

67.1 = 67,100

Razem   =   67,100 m2

5 KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa 67,100 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

67.1 = 67,100

Razem   =   67,100 m2

6 KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa 33,240 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj
podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

33.24 = 33,240

Razem   =   33,240 m2

7 KNR 202-0902-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,240 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie
33.24 = 33,240

Razem   =   33,240 m2

8 KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 332,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
332.4 = 332,400

Razem   =   332,400 m2

9 KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 332,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT
/jednokrotnie/

332.4 = 332,400

Razem   =   332,400 m2



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WK1-001-02             KOBRA wer. 13

                      REMONT ELEWACJI - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UJĘCIA WODY UL.KOSZUCKA 
Data: 2018-10-18  Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

10 KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 332,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego ATLAS
CERMIT N 200 lub ATLAS CERMIT R 200

332.4 = 332,400

Razem   =   332,400 m2

11 KNR 202-0609-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 332,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 12,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji:
na zaprawie cementowej

332.4 = 332,400

Razem   =   332,400 m2

12 KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa 1 329,600 szt
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: z cegły

13 KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa 8,020 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki
na ościeżach

14 KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 195,000 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników
wypukłych kątown.metalowym

195 = 195,000

Razem   =   195,000 m

15 KNR 023-0933-04-00 IGM Warszawa 25,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego ATLAS CERMIT N200
(faktura nakrap.)lub ATLAS CERMIT R200 (faktura rust.) na uprzednio przygotowanym podłożu,o grubości 2
mm - na ościeżach o szerokości ponad 15 do 30 cm

25.2 = 25,200

Razem   =   25,200 m2

16 KNNR 002-0504-01-20 MRRiB 6,300 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm, z blachy: cynkowej grub. 0,55 mm
6.3 = 6,300

Razem   =   6,300 m2

17 KNNR 002-1301-06-00 MRRiB 14,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Konstrukcje daszków - 2 szt.
18 KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 25,750 m

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Ręczne kopanie rowów dla fundamentów w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości
rowu do 0,8 m

25.75 = 25,750

Razem   =   25,750 m

19 KNR 401-0311-09-00 IGM Warszawa 10,100 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie rolek murów ogniowych lub ścianek kolankowych  z cegły budowlanej pełnej na zaprawie
cementowej: poziomych, o szer. 1 cegły

10.10 = 10,100

Razem   =   10,100 m

20 KNR 221-0605-01-00 MBGPiK 5,520 m3
 [ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stopnie schodów na podbudowie z betonu żwirowego wykonane z : cegły klinkierowej



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : WK1-001-02             KOBRA wer. 13

                      REMONT ELEWACJI - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UJĘCIA WODY UL.KOSZUCKA 
Data: 2018-10-18  Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

5.52 = 5,520

Razem   =   5,520 m3

21 NNRKB 006-2810-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 6,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej "Atlas" o
grubości warstwy 4 mm

6.4 = 6,400

Razem   =   6,400 m2

22 KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa 31,200 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku
31.2 = 31,200

Razem   =   31,200 m

23 KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa 17,600 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku
17.6 = 17,600

Razem   =   17,600 m

24 KNR 401-0535-08-00 IGM Warszawa 54,700 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej
się do użytku

54.7 = 54,700

Razem   =   54,700 m2

25 KNR 202-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,740 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm
54.74 = 54,740

Razem   =   54,740 m2

26 KNR 202-0508-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o średnicy: 12 cm
27 KNR 202-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,600 m

 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm, o średnicy: 10 cm
28 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 20,000 m3

 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3

29 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 20,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym .

30 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 20,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku
i rozładunku mechanicznym/

31 Stolarka drzwi 1,000

Stolarka drzwiowa 6 szt.
DRZWI  D6 na ścianie nr 1      szt. 2
Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, prawe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz
Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, lewe, kolor brązowy
Wymiary D6: w świetle otworu:      90 x 205
w świetle ościeżnicy: 80 x 200
DRZWI  D8 na ścianie nr 1      szt. 1
Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, lewe, kolor brązowy, szklone podwójnie, otwierane na zewnątrz
Wymiary D8: w świetle otworu:       260 x 300
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w świetle ościeżnicy: 120 x 200
DRZWI  D10 na ścianie nr 1      szt. 1
Drzwi zsypu: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, prawe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz
Wymiary D10: w świetle otworu:     208 x 219
skrzydła drzwi szerokość: 104 oraz 100
DRZWI  D7 na ścianie nr 2     szt. 1
Drzwi: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, prawe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz
Wymiary D7: w świetle otworu:      100 x 205
w świetle ościeżnicy:   90 x 200
DRZWI  D9 na ścianie nr 2      szt. 1
Drzwi zsypu: zewnętrzne, stalowe, ocieplane, lewe, kolor brązowy, otwierane na zewnątrz
Wymiary D9: w świetle otworu:     84 x 104

32 Stolarka okna 1,000

Stolarka okienna 10 szt.
OKNO O2 na ścianie nr 1      szt. 2
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie, szyba "mleczna"
Wymiary O2: w świetle otworu:   225 x 96
Jednorzędowe 3 częściowe (trzykwaterowe),
stałe szklenie / stałe szklenie /  stałe szklenie
OKNO O1 na ścianie nr 2      szt. 2
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie
Wymiary O1: w świetle otworu:   88,5 x 190
dwurzędowe, 2 częściowe (dwukwaterowe), górna część stałe szklenie (wys.130 cm), dolna część
rozwierano-uchylne (wys.60 cm)
OKNO O3 na ścianie nr 2      szt. 2
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie
Wymiary O3: w świetle otworu:   225 x 96
Jednorzędowe 3 częściowe (trzykwaterowe),
stałe szklenie / stałe szklenie /  uchylne
urządzenie zamykające z poziomu podłogi
OKNO O4 na ścianie nr 3      szt. 4
Okno: PCV, kolor brązowy, szkolne podwójnie
Wymiary O4: w świetle otworu:   269 x 114
Jednorzędowe 3 częściowe (trzykwaterowe),
stałe szklenie / rozwierano-uchylne /  stałe szklenie

33 Pozostałe rob. 1,000

Pozostałe roboty wymienione w punkcie III.Opis przedmiotu zamówienia SIWZ PRZETARG
NIEOGRANICZONY NR 2/ZP/TT/2018 "REMONT ELEWACJI - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
UJĘCIA WODY UL.KOSZUCKA"

- - -    Koniec  wydruku    - - - 



Ściana nr 1 – wymiana: okna O2 (2szt.), drzwi D6 (2 szt.), drzwi D8 (1 szt.), drzwi do 
hali hydroforów D10 (1 szt.) 
 

 
 
 
 



 
Ściana nr 2 – wymiana: okno O3 (2szt.), okno O1 (2szt.) (pomniejszenie dwóch otworów 
okiennych na wymiar okna O1, wymiana drzwi D7 (1 szt.), drzwi zsypu D9 (1 szt.), 
zamurowanie otworu drzwiowego o wielkości D7 oraz zsypu z lewej strony o wym.84 cm 
x104 cm 
 

 



Ściana nr 3 wymiana: okno O4 (4szt.) 
 

 
 
 
 
 
 



Ściana nr 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dach 

 
 
 

 



 

 
 

 
 



 












