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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZK1 INSPEKTORAT OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOS2CZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bvdgoszcz.pl
zwanydalej wSIWZZamawiajqcym.

Osoby upowaznione do kontaktow:
Matgorzata Nowicka - malgorzata.nowicka(5)wios.bvdqoszcz.pl

tei. 52 582-64-66 do 68 wew.249
Waldemar Baczyhski - Waldemar.baczvnski@wios.bvdqoszcz.pl

tel. 52 582-64-66 do 68 wew.225

2. POST^POWANIE

2.1 Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowieh publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.), zwanej dale] ,,Pzp".

2.2 Wartosc szacunkowa zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych rbwnowartosci kwoty
5 186 000 euro.

2.3 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2.4 Postepowanie oznaczone jest nazwa. ,,Wymiana okien dachowych oraz rury spustowej".
Znak: WIOS-SSZP.272.31.2015.

2.5 Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie powinna powotywac sie na powyzsze
oznaczenie.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy w budynku w Bydgoszczy
przy ul. Piotra Skargi 2, obejmuja.cych nastepuj^cy zakres:

3.1.1 Wymiana okien dachowych,
3.1.2 Wymiana rury spustowej.

Szczegotowy opis przedmiotu zambwienia zawarty jest w zatqcznikach nr 5 - 8 do niniejszej
specyfikacji.

3.2 Roboty nalezy wykonac z nalezyta. starannosci^, przekazana. dokumentacja., przepisami i
obowia.zuja.cymi Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej.

3.3 Wspblny Stownik Zamowieh, gt6wny przedmiot CPV: 45421100-5.
3.4 Zamawiaja.cy wymaga od Wykonawcy udzielenia trzyletniej gwarancji i rekojmi zgodnie z

przepisami kodeksu cywilnego na wykonane roboty budowlane.
3.5 Zamawiaja,cy nie dopuszcza sWadania ofert czesciowych.
3.6 Zamawiaja.cy nie dopuszcza sktedania ofert wariantowych.
3.7 Zamawiaja.cy nie przewiduje udzielenia zamowiert uzupe(niaja.cych.
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaja.cy wymaga, aby zamowienie zostato wykonane w terminie 21 dni od dnia zawarcia
umowy.

5. WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIATYCH WARUNKOW

5.1 O udzielenie zamowienia mogq sie ubiegac Wykonawcy, ktorzy:

5.1.1 spetniajq warunki dotycza.ce:
5.1.1.1 posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

jezeli przepisy prawa naktadaja. obowia^zek ich posiadania;
5.1.1.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia;
5.1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamowienia;

5.1.1.4 sytuacji ekonomicznej ifinansowej;

5.1.2 nie podlegaja. wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

5.2 Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunk6w.

5.2.1 Ocena spetnienia warunkow wymienionych w pkt 5.1.1 zostanie dokonana na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy potwierdzaja^cego spefnianie warunkow okreslonych w art. 22
ust. 1 Pzp.

5.2.2 Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp zostanie ustalony na podstawie oswiadczeh i dokument6w Wykonawcy
wymienionych w pkt 6.1.4 do 6.1.7.

5.3 Z postepowania o udzielenie zamowienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
wykluczeni zostana. Wykonawcy, ktorzy nalez^c do tej same] grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. Nr 50, poz. 331,
ze zm.), zloza. odrebne oferty, chyba ze wykazq, ze istniejqce miedzy nimi powiqzania nie
prowadza. do zachwiania uczciwej konkurencji pomi^dzy Wykonawcami w postepowaniu o
udzielenie zam6wienia.

Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp zostanie ustalony na podstawie ztozonej przez Wykonawcy listy podmiotbw
naleza^cych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacji o tym, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej.

5.4 Na podstawie art. 24 ust. 2a Pzp, Zamawiaja.cy wykluczy z postepowania o udzielenie
zam6wienia Wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposob
zawiniony powaznie naruszyl obowia.zki zawodowe, w szczeg6lno£ci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub raza.cego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomoc^ dowolnych srodkow
dowodowych. Zamawiajqcy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zambwienia Wykonawcy,
kt6ry udowodni, ze podja^t konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktbre maja.
zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowia.zkow zawodowych w przysztoSci oraz
naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowia.zk6w zawodowych lub zobowi^zat sie do
ich naprawienia.
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5.5 Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego ta^cza^cych go z nimi stosunkdw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi^zany jest udowodnic Zamawiajqcemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaja_c w
tym celu pisemne zobowi^zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby wykonania zambwienia.

Ocena spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ,,spetnia -
nie spetnia" na podstawie oswiadczeh i dokumentbw, jakie majq dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkbw udziatu w postepowaniu okreslonych powyzej.

6. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ

N1EPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.

6.1 Dokumenty i oswiadczenia, ktore nalezy ztozyc w postepowaniu:

6.1.1 Formularz oferty - wz6r stanowi zatgcznik nr 1 do siwz;

6.1.2 Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem rob6t (wszystkie ceny
powinny by6 podane w ztotych polskich).

6.1.3 oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziaJu w postepowaniu okreslonych w
art. 22 ust. 1 Pzp - zaia.cznik nr 2 do siwz,

6.1.4 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp - zata^cznik
nr 3 do siwz;

6.1.5 aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

6.1.6 aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja^ce,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegfych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.7 aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaja.ce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem
terminu sktadania ofert;
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6.1.8 lista podmiotow naleza.cych do tej samej grupy kapitatowej, do ktbrej nalezy
wykonawca, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zata_cznik nr 4 do siwz;

6.1.9 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowia,zany jest udowodni6
Zamawiaja.cemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji
zam6wienia, w szczegolnosci przed stawiaja_c w tym celu pisemne zobowia.zanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zam6wienia;

6.1.10 Petnomocnictwo - nalezy dotqczyt do oferty, w przypadku, gdy oferta zostata
podpisana przez osobe innq niz wymieniona w odpisie z wtasciwego rejestru lub
innym dokumencie wskazuj^cym sposob reprezentacji Wykonawcy. Petnomocnictwo
winno by6 ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
przez notariusza;

W przypadku, gdy oferta, sktadana przez wsp6lnik6w spotki cywilnej, podpisana
zostanie przez wszystkich wsp6lnikow spotki, petnomocnictwo nie jest wymagane.

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

6.1.11 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w punktach 6.1.5 -
6.1.7 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktbrym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj^ce odpowiednio, ze:

6.1.11.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

6.1.11.2 nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sMadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesia.ce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.12 Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktbrym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentbw, o ktorych mowa w
pkt 6.1.11, zastepuje sie je dokumentem zawieraja.cym oswiadczenie, w kt6rym
okresla si§ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed
wtasciwym organem sa.dowym, administracyjnym albo organem samorza^du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib§ lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - terminy okreslone w tym punkcie maja. odpowiednie zastosowanie.

6.1.13 Pefnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy oferta zostata podpisana
przez osobe{y) innate) ni± wymieniona(e) w odpisie z wtasciwego rejestru lub innym
dokumencie wskazuja.cym sposob reprezentacji Wykonawcy/6w.
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6.2 Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy si^ o udzielenie zamowienia (spdtka cywilna,
konsorcjum itp.)

6.2.1 Wykonawcy mogq wspblnie ubiegac si§ o udzielenie zamowienia (np. wspolnicy
spotki cywilnej, czfonkowie konsorcjum).
Wtakim przypadku, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanawiaja. Petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
W6wczas do oferty nalezy zata.czy6 stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poswiadczonej kopii.

6.2.2 W przypadku wspolnego ubiegania sie wykonawcow o udzielenie niniejszego
zamowienia, warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 5.1.1 wykonawcy
mog3 spetniac ta^cznie (wystarczy, zeby warunek spefniat jeden z wykonawcow
wspolnie ubiegaja.cych sie o udzielenie zambwienia), natomiast badanie braku
podstaw do wykluczenia okreslonych w pkt 5.1.2 i 5.3 przeprowadzane bedzie w
odniesieniu do kazdego z wykonawcow indywidualnie.

W przypadku, gdy o udzielenie zambwienia wykonawcy ubiegaja. sie wspblnie, wbwczas:
- oswiadczenia/dokumenty wymienione w punktach 6.1.1 - 6.1.3 moga. ztozyc
wspblnie,
- oswiadczenie oraz dokumenty wymienione w punktach 6.1.4 - 6.1.8, winni ztozyc
indywidualnie.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

7.1 Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj^cy i
Wykonawcy przekazujq pocztq elektroniczna. na adres:
malqorzata.nowicka@wios.bvdgoszcz.pl lub waldemar.baczvnski(S)wios.bvdqoszcz.Dl lub w
formie faksu na nr 52 582-64-69.
Kazda ze stron na z^danie drugiej potwierdza niezwtocznie fakt otrzymania pisma w formie
elektronicznej lub faksowej.

7.2 Wykonawca moze zgtosic wniosek o przekazanie siwz wraz z zat^cznikami. Siwz zostanie
przestana nie pbzniej niz w cia.gu 5 dni od zgtoszenia wniosku na adres podany we wniosku
lub mozna odebrac osobiscie w siedzibie Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2,
pokbj 33 II pietro.

8. WYMAGANIADOTYCZACE^WADIUM ~^^^_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z

Zamawiajg.cy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMINZWIAZANIAOFERTA

Wykonawcy beda. zwi^zani oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu zwia_zania oferty rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 11.2 SIWZ.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wymagania ogolne

10.1.1 Kazdy Wykonawca moze ztozydtylkojedna. oferte.

10.1.2 Oferta musi bye ztozona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi
w niniejszej siwz.

10.1.3 Oferte nalezy sporz^dzid w jezyku polskim, w sposob czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odrecznym. Wymagane specyfikacja^ dokumenty i
oswiadczenia sporzqdzone w jezyku obcym powinny bye ztozone wraz z
ttumaczeniem najezyk polski.

10.1.4 Formularz oferty oraz dokumenty sporza^dzane przez Wykonawce powinny by6
podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeri woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisuja, osoby, ktorych upowaznienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentow rejestrowych zatqczonych do oferty, wymaga
sie, aby Wykonawca dota.czyt do oferty oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty
lub jego kopi? poswiadczonq przez notariusza.

10.1.5 Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spiete i ponumerowane.

10.1.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w kt6rych Wykonawca naniosl poprawki byty
parafowane przez osobe podpisuja^ca. oferte.

10.1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10.2 Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umiescic oryginat oferty wraz z wymaganymi dokumentami
wjednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposob trwaty, zamknietym opakowaniu
zaadresowanym na adres Zamawiaja^cego i zawierajqcym oznaczenie:

..Ofe/ta na Wymiane okien nie otwierac przed 09.10.2015 r.".

Na kopercie nalezy poda6 nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiajqcemu po terminie.

10.3 Tajemnica przedsiebiorstwa

Jezeli Wykonawca zastrzega, ze informacje objete tajemnic^ przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie moga. bye udostepniane, informacje te
nalezy umiescic w oddzielnej kopercie wewn$trz opakowania oferty, oznaczonej napisem:
"Informacje stanowi^ce tajemnice przedsiebiorstwa". Informacje o zastrzezeniu dokumentow
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa nalezy podad rbwniez w formularzu oferty.

10.4 Zmiana lub wycofanie oferty

10.4.1 Wykonawca moze wprowadzic zmiany w ztozonej ofercie lub ja. wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zar6wno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagaja. formy pisemnej. Zmiany dotycza.ce tresci oferty powinny
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bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposbb co oferta.
Dodatkowo opakowanie, w kt6rym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy
opatrzyc napisem "ZMIANA".

10.4.2 Pisemne oswiadczenie o wycofaniu oferty powinno bye opakowane
i zaadresowane w ten sam sposob jak oferta. Dodatkowo opakowanie,
w ktorym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzyc" napisem
"WYCOFANIE".

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIAI OTWARCIA OFERT

11.1 Oferte nalezy ztozyc" w siedzibie Zamawiajqcego: ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w
sekretariacie - pok. nr 22, I pietro.

11.2 Termin sktadania ofert uptywa w dniu 09.10.2015 r, godz. 12.00.

11.3 Otwarcie ofert nasta.pl w dniu 09.10.2015 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaj^cego:
ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 32 II pietro.

11.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaja.cy poda kwote, jakq zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zambwienia.

11.5 Wykonawcy mogai uczestniczyc w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiaj^cy przesle Wykonawcy, na jego wniosek,
informacje z otwarcia ofert.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1 Cena oferty oznacza cene brutto (zawiera podatek VAT).

12.2 Cene oferty wykonawca podaje w ztotych polskich z doktadnoscta. co do grosza.

12.3 Umowa bedzie zawarta z cena, wyrazona, w ztotych polskich i rozliczana
w ztotych polskich.

12.4 Cena podana w Ofercie jest cena, stat$ w catym okresie realizacji przedmiotu.

12.5 W niniejszym postepowaniu przewidziano wynagrodzente ryczartowe, sta^d zatqczony do
siwz przedmiar rob6t petni rol^ pomocnicz^. Obowi^zkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w
cenie ryczattowej wszystkich kosztow niezbednych do wykonania przedmiotu zambwienia, w
tym wynikaja.cych z zata.czonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zat^czniki nr 6 - 8
do niniejszej specyfikacji).

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE Sl^ KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY, ICH ZNACZENIE I SPOSOB OCENY

Przy ocenie ofert Zamawiaja.cy bedzie sie kierowal nastepuja.cymi kryteriami:

1) cena - znaczenie kryterium 90 %

2) termin wykonania - znaczenie kryterium 10 %
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Zostanie wybrana oferta, ktbra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu wykonania w
oparciu o nastepuja^cy algorytm:

O = K1 + K2

gdzie:

O - oferta
K1 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
K2 - liczba punktow przyznanych Wykonawcy w kryterium termin wykonania

W kryterium cena{K1) punkty zostana. obliczone zgodnie z nastepuj^cym wzorem:

cena oferty najnizszej

liczba punkt6w oferty ocenianej = x 90% x 100

cena oferty ocenianej

W kryterium termin realizacji (K2) punkty zostan$ obliczone zgodnie z nastepuja_cym wzorem:

Najkrotszy termin wykonania
sposrod ztozonych ofert

liczba punktow oferty ocenianej = x 10 % x 100

termin wykonania
oferty badanej

Maksymalny termin wykonania zam6wienia wynosi 21 dni.

14. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPEtNlC W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Z Wykonawca., ktdrego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, w rozumieniu Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Og6lnymi warunkami umowy, kt6re stanowi$ zata_cznik
nr 5 do siwz.

14.2 W przypadku zawierania umowy przez osoby(e) inne niz Wykonawca beda,cy osob^ fizycznq
albo inne niz umocowane do reprezentowania Wykonawcy wskazane we wtasciwym
rejestrze, wymagane bedzie ztozenie petnomocnictwa do zawarcia umowy, chyba ze
umocowanie wynika z petnomocnictwa dota^czonego do oferty.

15. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiajqcy, wtrybie art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wysta.pienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
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15.1.1 W przypadku wystapienia zjawisk zwia,zanych z dziafaniem sity wyzszej np.
wystajDienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna byto przewidzied, w szczegolnosci zagrazaja.cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub groza^cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisbw prawa. Zmiana postanowieri umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.2 W przypadku wysta_pienia problembw finansowych po stronie Zamawiaja_cego z
przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieri umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.3 W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez
Wykonawce asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci
nie m6gt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4 W przypadku odst̂ pienia na wniosek Zamawiaj^cego od realizacji czesci
zamowienia i zwi^zanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
zamowienia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktbrych
Zamawiajqcy nie mogt przewidziec na etapie przygotowania post^powania, a ktore
powoduj^, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu
zam6wienia lub brak zmiany terminu wykonania zamowienia powodowaJoby dla
Zamawiaja,cego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu
zamdwienia i zwia.zane z tym racjonalne wydatkowanie srodkbw.

15.2 Nie stanowia. istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczegblnosci zmiany:
15.2.1 danych teleadresowych,
15.2.2 siedziby tub nazwy, NIP, REGON, osob reprezentuja.cych strony,
15.2.3 oczywiste omytki pisarskie.

16. POUCZENIE o SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCOM
W TOKU POST^POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

16.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz poniost lub moze poniesc szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepisbw
Pzp, przystuguja. srodki ochrony prawnej szczegbtowo opisane w art. 179-198g Pzp.
Zastosowanie majq srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowieh
publicznych.

16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwotenie przystuguje wyta.cznie wobec czynnosci:

16.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu;

16.2.2 wykluczenia odwotujqcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

16.2.3 odrzucenia oferty odwotuj^cego.

16.3 Odwotanie wnosi si^ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomoca.
waznego kwaliftkowanego certyfikatu.

10
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16.4 Wykonawca wnoszqcy odwotanie przesyta kopie odwotania Zamawiaja^cemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescia.
przed uptywem tego terminu.

16.5 Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on zobowia,zany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Zataczniki do SIWZ:

Zat^cznik nr 1 - Formularz oferty
Zatqcznik nr 2 - Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w

art. 22 ust. 1 Pzp
Zatqcznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp
Zata.cznik nr 4 - Informacja o przynaleznosci Wykonawcy do grupy kapitatowej
Zata_cznik nr 5 - Ogolne Warunki Umowy
Zat^cznik nr 6 - Opis techniczny robbt
Zat$cznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robbt budowlanych
Zat^cznik nr 8 - Przedmiar rob6t

11
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Zalqcznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY

Zamawiajacy: INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWC-DZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA w BYDGOSZCZY
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Nazwa zam6wienia: Wymiana okien dachowych oraz rurv spustowei

Nazwa wykonawcy/wykonawc6w w przypadku oferty wsp6lnej:

Ad res:

NIP: e-mail: .

telefon: telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ..Wymiane okien dachowvch oraz rurv
spustowej" oSwiadczam/y, ze:

1. sktadam/y oferty na wykonanie zambwienia i w przypadku jej wybrania zobowia,zuj§/my sie do wykonania
zam6wienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkbw zambwienia, w tym we
..Wzorze umowy" za kwote.:

cena netto zt

(siownie: )

podatekVAT z*

(stownie: )

cena brutto zt

{slownie: )

Termin wykonania: dni



2. Nastepuja.ce czesci zambwienia zamierzam/y powierzyc podwykonawcom:

3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiqzanych niniejsz^ oferta, na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
uplywu terminu skladania ofert.

miejscowos6, data

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ci^ imiennq)



Za^cznik nr 2 do siwz

O6WIADCZENIE

o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z p6zn. zm.).

Przystepuja.c do postepowania o udzielenie zambwienia publicznego na ,,Wymiane okien dachowych oraz rury
spustowei, znak:WlOS-SSZP.272.31.2015
prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

Oswiadczam(y), ze spelniam(y) warunki udzialu w post^powaniu dotycza.ce:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej dziatalnoSci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakiadaj^ obowiqzek ich posiadania,

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

i opisane przez Zamawiajqcego w siwz.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy

(czytelny lub np. z piecz^ciq imiennq)

dn.



Zai^cznik nr 3 do siwz

OSWIADCZENIE

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.)

Przystepujqc do postepowania o udzielenie zambwienia publicznego na ,,Wymiane okien dachowych oraz rury
spustowei. znak:WIO6-SSZP.272.31.2015, prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWCDZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018
Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

Oswiadczam(y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ciq imienngj

dn.



Zafa,cznik nr 4 do siwz

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przyst^puj^c do post^powania o udzielenie zambwienie publicznego na ,,Wymiane okien dachowych oraz rury
spustowei", prowadzonego przez INSPEKCJE, OCHRONY SRODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

wimieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

informuje, ze podmiot, kt6ry reprezentuj§:

D nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktbrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zam6wien publicznych

D nalezy do grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

W zata.czeniu sktedam list? podmiot6w naleza.cych do tej samej grupy kapitatowej*

*) naleiy zaznaczy6 wlaSciwy kwadrat

- ,dn. .

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^ci^

*Przez grup$ kapitatowq rozumie si$ wszystkich przedsi?biorc6w, kt6rzy sa kontrolowani w spos6b bezposredni
lub posredni przez jednego przed$iebiorc$, w tym rowniez tego przedsiebiorce - art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2007 r, Nr 50, poz. 331 z pozn. zm.).



LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Przedsiebiorcy wchodzacy w sktad grupy kapitaiowej

Lp- Nazwa/imie i nazwisko przedsiebiorcy
(zgodna z nazwa. widnieja,ca, we wtesciwym rejestrze lub

ewidencji)

Ad res

dn.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z piecz^cia, imienna.)
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Zatqcznik nr 5

OGOLNEWARUNKI UMOWY

§1
1. Zamawiajqcy zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,

na podstawie opisu robot, kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, stanowi^cych zal^czniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy, zwane dale]
robotami.

2. Zamawiaja^cy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane oraz srodki na realizacje niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy robot okresla opis robot oraz kosztorys ofertowy, o ktorych mowa w ust.
1, zwane dalej t^cznie dokumentacja..

4. Generalny Wykonawca zobowia.zuje sie zrealizowac roboty zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) warunkami wynikaja.cymi z przepisow technicznych i ustawy - Prawo budowlane,
2) wymaganiami wynikaja^cymi z obowi^zuj^cych Polskich Norm i aprobat technicznych,

co w przypadku uzytych materiatow bedzie potwierdzone odpowiednimi atestami,
3) opisem robot oraz specyfikacja. technicznq wykonania i odbioru robot,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przy zachowaniu

troski o mienie Zamawiaja^cego oraz osob trzecich.

§2
1. Strony ustalaja. nastepuja^cy terminy realizacji niniejszej umowy:

1) rozpoczecie robot - od
2) zakohczenie robot - do

2. Roboty beda. wykonywane przez Generalnego Wykonawce:
1) od poniedziatku do pia.tku wgodzinach: ,
2) w soboty wgodzinach:

§3
1. Przekazanie terenu wykonywania robot, zwanego dalej terenem budowy, nastapi w ci$gu

3 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie nast^pi protokolarnie.
2. Generalny Wykonawca uzgodni z Zamawiaj^cym organizacje terenu budowy.
3. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiaja,cemu w cia.gu 3 dni od dnia przekazania

terenu budowy uzgodniony wczesniej z Zamawiaj^cym harmonogram rzeczowo-czasowo-
finansowy robot, ktory za zgoda, Stron moze bye aktualizowany w trakcie realizacji umowy.

4. Zamawiaja.cy zobowia.zuje sie udostepnic nieodptatnie na czas robot Generalnemu
Wykonawcy wode oraz energie elektryczna^.

5. Generalny Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika robot w osobie Pana(i)

§4
1. Generalny Wykonawca zobowia.zuje sie utrzymac teren budowy w czystosci oraz strzec

bezpieczehstwa mienia i osob znajduja.cych sie na terenie budowy.
2. W czasie realizacji robot, Generalny Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w

stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat
bezpiecznie wszelkie urz^dzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i smieci oraz
niepotrzebne urz^dzenia prowizoryczne.

3. Generalny Wykonawca zapewni wtasciwa. organizacje i koordynacje robot.
4. Generalny Wykonawca ponosi peJna, odpowiedzialnosc za jakosc, terminowosc oraz

bezpieczehstwo wykonywanych robbt.
5. Generalny Wykonawca zobowiqzuje sie zapewnic bezpieczenstwo robot przez caty czas

wykonywania robot oraz zobowia.zuje sie do wykonywania robot w sposob gwarantuja.cy
przestrzeganie przepisow i zasad BMP oraz p.poz., zarowno osob zatrudnionych na
budowie jak i osob trzecich. Wszelkie szkody powstate w wyniku tego typu zaniedbah
Generalny Wykonawca naprawi na wtasny koszt.

1



WIOS-SSZP.272.31.2015
Zata,cznik nr 3

6. Po zakohczeniu robot Generalny Wykonawca zobowiqzany jest uporza.dkowac teren
budowy i przekazac go Zamawiaja.cemu w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego.

§5
1. Generalny Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac roboty z materiatow wymienionych w

dokumentacji, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
2. Generalny Wykonawca bedzie uzgadniac z Zamawiaja.cym wybor materiatow dla robot

zamiennych i dodatkowych.
3. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,

zapewnia materiaty do wykonania przedmiotu umowy.
4. Materiaty powinny posiadac swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz

powinny odpowiadac:
1) deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami przenosza,cymi normy europejskie,

zgodne z atestami i aprobatami technicznymi,
2) wymaganiom opisu robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
3} wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie.
5. Na kazde z$danie Zamawiaj$cego Generalny Wykonawca obowia_zany jest okazac w

stosunku do wskazanych materiatow, urza.dzeh lub produktow - stosowny i prawem
wymagany - dokument {atest, certyfikat, aprobate techniczna., europejska. aprobate
technicznq, krajowa_ deklaracje zgodnosci, znak budowlany, itp. dokumenty).

6. Zamawiaja.cy dopuszcza uzycie materiatow, urza.dzeh i produktow rownowaznych do
materialow, urz^dzeh i produktow wymienionych w opisie robot, pod warunkiem, ze ich
parametry beda. odpowiadaty parametrom techniczno-uzytkowym okreslonym w opisie
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Wymienione w opisie robot
materiaty, urza.dzenia lub produkty - o nazwach handlowych tam zawartych - nie sa.
obowia_zuja_ce.

7. Na zamiane materiatow, urz^dzeh lub produktow uzytych do wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i opisu robot lub
kosztorysu ofertowego, bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiaj^cego.

8. Wszystkie materiaty pochodza.ce z prowadzonych w ramach tnwestycji robot, nie
nadaja.ce sie do ponownego wykorzystania i wymagaj^ce wywozu, bed^ stanowity
wtasnosc Generalnego Wykonawcy.

9. Generalny Wykonawca jest wytworca, odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pozn. zm.).

10. Generalny Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowi^zek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych (np. odpadow betonowych, gruzu
budowlanego, itp.) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Generalny
Wykonawca zobowia.zany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Generalny Wykonawca zobowi^zany jest udokumentowac
Zamawiaj^cemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru kohcowego.

11. Poszczegolne etapy robot bedq na bieza.co uzgadniane pomiedzy stronami. Przed
rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu robot, w szczegolnosci w kolejnym
pomieszczeniu, Generalny Wykonawca uzyska od Zamawiaja.cego dodatkowo
potwierdzenie zakresu i rodzaju robot, ktore maja. bye wykonane zgodnie z opisem robot.

§6
1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych
podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca
poinformuje Zamawiaja_cego na pismie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach lub
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dalszych podwykonawcach, ktorym ma zostac powierzona realizacja robot. Generalny
Wykonawca zobowia.zany jest wskazac nazwe, forme prawna,, adres, NIP, REGON,
e-mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wskazac zakres robot, ktory zostanie powierzony poszczegolnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

3. Umowa z podwykonawcy, a takze umowa miedzy podwykonawcy a dalszym
podwykonawca. lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze umowa z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawca. bedzie zawierata postanowienia dotyczqce w szczegolnosci:
1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty wraz ze wskazaniem numeru umowy

ta.czg.cej Zamawiaj^cego oraz Generalnego Wykonawce oraz jaka konkretnie czesc
tego zamowienia bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze bye dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzaj$cych wykonanie zleconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zakresu robot.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
1) uzalezniaja.cych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Generalnego

Wykonawcy od zaptaty Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiaja,cego
wynagrodzenia obejmuj^cego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniaj^cych zwrot przez Generalnego Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiaja.cego Generalnemu Wykonawcy.

6. Generalny Wykonawca zobowi^zuje sie do przedtozenia Zamawiaj^cemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wycena., nie pozniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy o
podwykonawstwo.

7. Generalny Wykonawca zobowi^ze podwykonawce lub dalszego podwykonawcy do
przedlozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa. roboty, a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena^ oraz
zgody Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy
o podwykonawstwo.

8. Zamawiaja.cemu w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezeri do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegolnosci w nastepujqcych
przypadkach:
1) niezata.czenia do projektu zestawieh, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w

ust. 6 i 7,
2) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od doreczenia

Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty,

3) zamieszczenia w projekcie postanowieii uzalezniaja^cych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Generalnego Wykonawcy od zaptaty Generalnemu
Wykonawcy przez Zamawiaja.cego wynagrodzenia obejmuja.cego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniaja.ee zwrot przez Generalnego
Wykonawce kwot zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Generalnemu
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiaja_cego,

5) gdy termin realizacji robot okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa. dla tych robot,
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6) gdy projekt zawiera postanowienia dotycz^ce sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiajqcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiaja_cym a Generalnym
Wykonawca. na podstawie niniejszej umowy.

9. W przypadku zgbszenia przez Zamawiaj^cego zastrzezeri do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzezeh do umowy, Generalny
Wykonawca moze przedtozyc Zamawiaj^cemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniaja.cy w catosci zastrzezenia Zamawiaja_cego.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedbzonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiaj^cego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiaja_cego zastrzezeh do tego projektu,
Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowia.zuje sie
przedtozyc Zamawiaja_cemu poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz
1 dzieh przed dniem skierowania podwykonawcy do wykonywania robot.

12. Generalny Wykonawca przedtozy, wraz z kopia, umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 11, stosowne petnomocnictwa poswiadczaja.ce, ze osoby zawieraj^ce
umowe w imieniu podwykonawcy sa_ do tego upowaznione.

13. Przystapienie do realizacji robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
moze nastqpic wy^cznie po uprzednim pisemnym zawarciu umowy o podwykonawstwo,
ktorej tresc jest zgodna z projektem umowy przedstawionym Zamawiaj^cemu.

14. Generalny Wykonawca jest zobowi^zany przedlozyc do rozliczenia swojej faktury
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotycza.ce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktorych termin platnosci uptyn^l w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajqcych je
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Generalnego Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh podwykonawcow wynikaja.cych z
umow o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia musza^ zostac dostarczone Zamawiaja.cemu w oryginale.

15. Dowodami zaptaty, o ktorych mowa w ust. 14, sa, m.in.:
1) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -

uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem
umowy i czesci przedmiotu umowy, ktorej ptatnosc dotyczy,

2) oswiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktorego
wzor stanowi zat^cznik nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzaja.ee zaptate
wynagrodzenia za dana. czesc robot, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu
zamowienia, ktorej ptetnosc dotyczy.

16. W przypadku uchylenia sie od obowi^zku zaptaty odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za roboty, Zamawiaj^cy
dokonuje bezposredniej zapiaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja.cego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowan^ przez
Zamawiaj^cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa. roboty.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wyta,cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiaja_cego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
53 roboty.

18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 16, obejmuje wyta.cznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiaja_cy poinformuje o tym na pismie
Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji ma prawo zgtoszenia pisemnych uwag dotycza,cych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiaja.cego, Zamawiaja^cy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,
albo

2) ztozyc do depozytu sa,dowego kwote potrzebna, na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wa.tpliwosci Zamawiaj^cego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc si§ nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiaja^cy potr^ca kwot§ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

22. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, lub w przypadku dokonania
bezposrednich zaptat na sum§ wiekszq niz 5% wartosci robot, o ktorej mowa w § 7 ust.
1, Zamawiaj^cy ma prawo odstapic od umowy, a Generalny Wykonawca zapfaci w tym
wypadku kar^ umowna., o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

23. Inspektor Nadzoru moze za^dac od Generalnego Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca, nie daja, rekojmi nalezytego wykonania powierzonych mu robot,
podwykonawca nie daje gwarancji dotrzymania terminow realizacji tych robot lub
naruszaja. przepisy BMP lub p.poz.

§7
1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie robot wynosi

zl. (stownie: ) wraz z
podatkiem VAT w obowia.zuja.cej wysokosci, zwane dalej wartoscia, robot.

2. Strony postanawiaja,, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi, wystawianymi za roboty wykonane w danym okresie, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym oraz faktura. kohcowa. wystawiona. po
zakohczeniu i odbiorze catosci robot.

3. Podstaw? do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru robot, ktorych ma
dotyczyc ta faktura, podpisany przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiaja^cego.

4. Podstaw§ do wystawienia faktury kohcowej i kohcowego rozliczenia stanowi protokoJ
kohcowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Generalnego
Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiaj^cego.

5. Termin ptatnosci faktur ustala si$ na 30 dni licza.c od dnia ich otrzymania przez
Zamawiaja^cego. Dniem zaptaty jest dzieh wydania przez Zamawiajqcego polecenia
przelewu.

6. Faktury za wykonane roboty Generalny Wykonawca wystawi kazdorazowo w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotow odbioru, o ktorych mowa w ust. 3 i 4.

7. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, NIP
8. Generalny Wykonawca zobowia.zuje si§ do terminowego uregulowania naleznosci

podatkowych /podatek VAT/ zwi$zanych z wystawionymi dla Zamawiaja.cego fakturami
VAT oraz do zaptaty Zamawiaj^cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego
wystawiania faktur VAT.
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§8
1. Strony ustalaja_, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Generalnego

Wykonawce wyniesie 5% wartosci robot i bedzie stuzyc pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dale] zabezpieczeniem, moze bye
wniesione w nastepuja_cych formach:
1) pieniqdzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z pozn. zm.).

3. Generalny Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest obowi^zany wniesc 100% kwoty
zabezpieczenia na oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaja.cego.

4. Zamawiajqcy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikaja.cymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Generalnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia koiicowego odbioru robot.

5. Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie u
Zamawiaj^cego 30% kwoty zabezpieczenia.

6. Kwota, o ktorej mowa w ust. 5, zwrocona zostanie najpozniej w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

§9
1. Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie nastepuja.ce obowi^zki szczegotowe:

1) informowania przedstawiciela Zamawiaja.cego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 1 dnia od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci z winy Generalnego
Wykonawcy w toku wykonywania robot - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w terminie nie dluzszym niz 7 dni.

2. Przedstawicielem Zamawiaja.cego jest , ktory uprawniony jest do
wydawania Generalnemu Wykonawcy poleceh zwi^zanych z jakosciq i iloscia. robot,
ktore sa. niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa. wykonania przedmiotu
umowy.

3. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest
4. Generalny Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiaj$cemu pisemnie gotowosc do odbioru.
5. Generalny Wykonawca zobowia.zany jest do informowania przedstawiciela

Zamawiaja.cego o terminie zakrycia robot ulegaja.cych zakryciu. Jezeli Generalny
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach przedstawiciela Zamawiaja.cego,
zobowia^zany bedzie odkryc roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

§10
1. Zamawiaj^cy jest uprawniony do z$dania zaplaty kar umownych w nastepuj^cej

wysokosci:
1) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia w wykonaniu umowy, a

ponadto do odstapienia od umowy w przypadku, gdy opoznienie przekroczy 14 dni,
wraz z zajdaniem zaptaty dodatkowej /niezaleznej od kar za opoznienia/ kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot,

2) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty przez Generalnego Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
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3) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

4) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

5) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty.

2. Jezeli Generalny Wykonawca opozni sie z realizacj^ umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby wykonat ja_ w umowionym terminie, Zamawiaj^cy bedzie mogt,
bez wyznaczania dodatkowego terminu, odst^pic od umowy oraz za_dac zaptaty kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

3. Jezeli Generalny Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowa_, Zamawiaj^cy uprawniony jest do wezwania Generalnego
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie terminu, Zamawiajqcy bedzie mogt z^dac zaptaty
kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiaja^cego od umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiedzialnosc ponosi Generalny Wykonawca, Zamawiaja_cy niezaleznie od
innych uprawnieh bedzie mogt z$dac zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
robot.

5. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawc? Zamawiaja^cy poniesie szkode przewyzszaja^ca, wysokosc ktorejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych, Zamawiaj^cy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

6. Generalny Wykonawca wyraza zgode na potr^cenie kar umownych naleznych
Zamawiaja.cemu z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

§11
1. Zamawiaja.cy wyznaczy termin i rozpocznie odbior wykonywanych robot w cia.gu 2 dni od

dnia pisemnego zawiadomienia go o osi^gnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiaja^c
pisemnie o tym Generalnego Wykonawce.

2. Strony postanawiaj^, ze kazdorazowo z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot,
zawieraj^cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§12
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete niniejsz^ umowa^ na okres 36 miesiecy

oraz rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg obu okresow rozpoczyna sie
w dniu dokonania kohcowego odbioru robot.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj^cego wady robot, Generalny Wykonawca
bedzie zobowia,zany do jej usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaja.cego.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiaja_cy bedzie uprawniony do
za_dania zaptaty przez Generalnego Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,5 %
wartosci robot, za kazdy dzieh opoznienia w usunieciu wady.

4. Jezeli opoznienie w usunieciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiaj^cemu bedzie
przystugiwato prawo odstapienia od umowy oraz z^dania zaptaty przez Generalnego
Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

§13
Zamawiaj^cy zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Generalnego
Wykonawce w czasie realizacji zadah zleconych na podstawie niniejszej umowy traktowane
byty jako poufne i nie byty wykorzystywane do innych celow ani publikowane bez pisemnej
zgody Zamawiaj^cego.
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§14
Wszelkie zmiany umowy wymagaja. uzgodnionej formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza, umowa. majq zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.
Moga.ce wynikna.c ze stosunku objetego umow$ spory rozstrzygane bed$ w drodze
wzajemnych negocjacji lub przez sajd wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiaja.cego.
Umowe sporza.dzono w 3 jednobrzmia.cych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Generalny Wykonawca, a 2 egz. Zamawiaja,cy.



OPIS TECHNICZNY

Inwcstor:
Inspekcja Ochrony Srodowiska
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.
85-018 Bydgoszcz, ul. P. Skargi 2.

I. Nazwa zadania:
WYMIANA OKIEN POLACIOWYCH PODDASZA
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

II. Podstawa opracowania niniejszego opisu:
Uzgodnienia z Zamawiajacym.
Wizja lokalna.

III. Zakres robot budowlanych.
1. Wymiana drewnianych okien polaciowych, wraz z robotami towarzyszacymi.
2. Wymiana rury spustowej.

IV. Opis stanu istniejacego pomieszczeri w zakresie planowanych robot budowlanych.
Istniejace okna polaciowe zamontowane sq. w pomieszczeniach biurowych.
Dach stromy pokrytym blacha.
Rura spustowa przewidziana do wymiany - blaszana, wlaczona do kanalizacji deszczowej.
Szczegolowy zakres robot zostal opisany w przedmiarze robot.

V. Opis techniczny robot remontowych.
la. Wymiana drewnianych okien polaciowych.
Zamontowac okna polaciowe o dwoch funkcjach otwierania. Okna uchylno-obrotowe,
wykonane z wielokomorowych profili PCV. Funkcja uchylna w zakresie 0 - 35°, funkcja
obrotowa do 180°. Okna otwierane recznie z poziomu podlogi, klamk^.
Nalezy zamontowac 8 kompletow okien PCV o wymiarach 78x118cm, wraz z nawiewnikiem
o wydajnosci minimum 41 m3/h.
Szklenie okien jednokomorowe, U=l,10W/m K. Okleina zloty dqb.
Rolety ,,srednio" przczierne I grupa kolorow, producenta okien.
Obrobka blacharska okien z blachy cynkowo-tytanowej.

Ib. Roboty towarzyszace.
Wewnetrzna obrobka obsadzenia okien wraz z malowaniem biaJa^ farba emulsyjn^ czesci
scian w pomieszczeniach.

2. Wymiana rury spustowej.
Prace polegajq na wymianie istniej^cych rur spustowych, z ktorych jedna jest obecnie
sprowadzona na polac dachowq nizszego budynku. Odwodnienie wykonac bezposrednio
rurarni spustowymi. Nalezy wymienic obie rury spustowe, wl^czaj^c jedn^ w drugq.

VI. Warunki wykonania robot.
Nalezy stosowac wylacznie rozwi^zania systemowe - montazu, obrobek blacharskich
uszczelnieri producenta okien polaciowych. Rolety wylacznie producenta okien.
Materialy z demontazu utylizowac na koszt wykonawcy.

. ****** Pronko
pr. bud. nr: WBPP-NB-72in/4i/fi9
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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I. Cz^sc ogolna:
I. 1. Nazwa zamowienia:

WYMIANA OKIEN POLACIOWYCH PODDASZA
Budynku Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy.

I. 2. Przedmiot i zakres robot budowlanych zamowienia:
Przedmiotem zamowienia sa_ roboty budowlane wymienione w opisie technicznym.

I. 3. Wyszczegolnienie i opis prac przygotowawczych i robot zasadniczych:
Prace przygotowawcze - demontaz istniejacych okien.
Roboty zasadnicze:
Zakres robot zasadniczych opisany jest projektem technicznym.

I. 4. Informacje o terenie budowy:
Wykonywanie rob6t budowlanych bedzie si? odbywalo przy ograniczonym udostepnieniu
frontu robot, w czynnym obiekcie.

I. 4.1. Zabezpieczenie interesu Zmawiajqcego i osob trzecich:
1. Przed przystapieniem do robot remontowych nalezy zabezpieczyc wszystkie elementy

wymagajace mog^ce ulec zniszczeniu. W szczegolnosci urzqdzen wyposazenia biur.
Obowiejzkiem Wykonawcy bedzie takie zabezpieczenie aby w trakcie prac
pomieszczenia nie ulegly zniszczeniu.

2. Nalezy wbudowywac" jedynie materialy o cechach i parametrach wskazane w Opisie
Technicznym i STWiORB.

3. Wykonawca zobowi^zany jest prowadzic roboty budowlane w sposob nie powoduja_cy
szkod mienia Zamawiaj^cego. Dotyczy to w szczegolnosci zabezpieczenia
pomieszczen przed zalaniem,

4. Wszelkie szkody powstate w trakcie robot Wykonawca obowi^zany jest pokryc
Zamawiaj acemu.

I. 4. 2. Warunki bezpieczenstwa pracy:
Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom nalezy do obowiazkow Wykonawcy robot.
Wykonawca zobowi^zany jest do przestrzegania nizej wymienionych procedur:

1. Przed przystapieniem do prac wykonac szkolenie na stanowisku pracy.
2. Wszystkie prace remontowe prowadzic z zachowaniem ogolnych warunkow bhp, ze

szczegolnym uwzglednieniem pracy na wysokosci.

I. 4. 3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Zamawiajacy udostepni pomieszczenie dla potrzeb socjalno-higienicznych brygady roboczej
Wykonawcy robot.

I. 4. 4. Informacja dotyczjjca ochrony srodowiska:
Planowane roboty budowlane nie maja^ wplywu na srodowisko.



I. 4. 5. Informacja doryczaca organizacji robot:
Organizacja robot musi zapewnic kolejnosc robot nie powodujaca zniszczenia, zabrudzenia
robot wykonywanych w kolejnosci wynikaj^cej z technologii i zleconego zakresu robot.

I. 4. 6. Informacja dotyczqca ogrodzcnia terenu robot budowlanych:
Planowane roboty budowlane nie wymagaja wygrodzenie strefy bezpieczenstwa.

I. 4. 7. Inforraacja dotyczqca zabezpieczenia chodnikow i jezdni:
Planowane roboty budowlane nie wymagaja zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

I. 4. 8. Nazwy i kody robot.
KodyCPV:
45421100-5 - Montaz okien.

I, 5. Okreslenia podstawowe i definicje robot
Planowane do wykonania roboty budowlane sq powszechne i nie wymagaj^ce definicji lub
szczegolowych opisow.

II. 1. Wymagania dotyczqce wlasciwosci wybranych wyrobow budowlanych:
Zamontowac okna pofaciowe uchylno-obrotowe, wykonane z wielokomorowych profili PCV.
Nalezy zamontowac okna o wymiarach 78x118cm, wraz z nawiewnikiem o wydajnosci
minimum 41 m /h.

T

Szklenie jednokomorowe, U=l,10W/m K. Profile Male.
Rolety ,,srednio" przezierne I grupa kolorow, obshigiwane recznie, producenta okien.
Obr6bka blacharska z blachy powlekanej.

II. 2. Wymagania dotycz^ce sprz^tu i maszyn.
Zamawiajacy nie stawia szczegolnych wyniagan w tym zakresie.

II. 3. Wymagania dotyczqce srodkow transportu.
Zamawiajqcy nie stawia wyniagan w tym zakresie.

II. 4. Wymagania dotycz^ce wykonania robot budowlanych.
Wymagania dotycz^ce wykonania robot okreslajq normy przywolane w dokumentach
odniesienia.

II. 5. Kontrola wykonania robot budowlanych.
Kontrole wykonania robot budowlanych nalezy prowadzic w nastepuj^cych etapach:

1. Dopuszczenie wyrobu do uzycia. Na minimum trzy dni robocze przedstawienie
Zamawiajacemu dokumenru potwierdzaj^cego zgodnosc z wymaganiami zawartymi w
punkcie II. 1.

2. Dopuszczenie materialu przedstawic na wniosku materialowym — zgodnie ze wzorem
zal^czonym do ST.

3. Odbior osadzenia, uszczelnienia i obr6bek blacharskich okien polaciowych.
4. Odbior wizualny wykonczonych robot. Sprawdzenie kompletnosci dokumentow

odbiorowych.



II. 6. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru rob6t.
Wycene oferowanych robot budowlanych nalezy wykonac w oparciu o zataczony opis
techniczny, przedmiar robot, oraz niniejsza^ Specyfikacje Techniczny Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.
W ofercie nalezy uwzgledniac koszty wywozu i utylizacji wszystkich materialow z rozbiorki.
Przy kalkulowaniu oferty nalezy uwzglednic wszystkie naklady niezbedne dla zgodnego z
technologic producenta okien polaciowych.
Zlozona oferta wykonania remontu musi mice charakter ostateczny. Zadne zastrzezenia, co do
zakresu, ilosci robot po zlozeniu oferty lub w trakcie wykonywania robot budowlanych nie

przez Zamawiajacego uwzgledniane.

II. 7. Opis sposobu odbioru robot budowlaaych.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w okresie do 7 dni od otrzymania pisemnego
zgloszenia Wykonawcy o zakohczeniu robot

II. 8. Dokumenty odniesienia.
1. Opis techniczny.
2. Normy przedmiotowe.

II. 9. Zahjczniki:
1. Wzor Wniosku Materialowego.

Jerxy Leszek Pronko
upr. bud. nr: WBPP-NB-7210/4J/82
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

1
1

d.l

2
d. l

3
d.l

4
d.l

2
5

d.2

6
d.2

7
d.2

8
d.2

Podst Opis i wyliczcnia j.m. Pitszcz Ra/em
WYMIANA OKIEN DACHOWYCH
KNRO-19
1023-03

kalk. wlas-
na

KNR4-01
1204-01

KNR 4-01
0533-02
analogia

Montaz okien uchylnych jednodziclnych z PCV 7 obrobkg obsadzenia o
pow. do 1 .0 m2 - Okno uchylno-obrolowe FAKRO - okno o symbolu
PPP-V/CiO U3 prcSelekt z progili PCV kolor bialy z nawiewiiikiem 0,
80x1,20 szt. 8
7.68

Rolety FAKRO ARP kolorowe 0,78x1,18

8

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewn^trz-
nych sufitow
3.0*4.0*10

Obrobka blacharska okien. Wymiana pokrycia dachu z blachy ocynkowa-
nej na blache cynkowotytanow^ R=2

(1.40+1.20}*2*0.50*8

mi

m*

kpl

kpl

mi

m2

m?

m2

7.680
RAZEM

8.000
RAZEM

120.000
RAZEM

20.800
RAZEM

7.680

8.000

120.000

20.800
WYMIANA RURY SPUSTOWEJ
KNR 4-01
0535-06

KNR-W 2-
02 0531-04

KNR 2-1 5
0208-05

KNR-W 4-
01 0537-02

Rozebranie rur spustowych z blachy nic nadajaccj sit; do uzytku

12

Rury spustowe z PCW okragle o sr. 150 mm

12

Dodatek za wykonanic podcjsc odpiywowych z rur i ksztaltek z nieplasty-
fikowanego PCW o sr. 150 mm - obejscie gzymsu
2

Uzupelnienie obrobek blacharskich murow ogniowych,kosy.6w i okapow
z blachy ocynkowanej - wykonanie koszy zlewowych z blachy ocynkowa-
nej R=2
0.30*0.80*4*2

ni

m

m

m

szt.

szt.

m^

m2

12.000
RAZEM

12.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.920
RAZEM

12.000

12.000

2.000

1.920

Jerxy Leszek Pronko
Upf, bud. nr: WBPP-NB-7210/41/82
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