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1. NAZWAORAZADRESZAMAWIAJACEGO

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
www.wios.bydgoszcz.pl
zwany dalej wSIWZZamawiajqcym.

Osobv upowaznione do kontaktow:
Matgorzata Nowicka - malgorzata.nowickaCajwios.bydqoszcz.pl

tel. 52 582-64-66 do 68 wew.249
Waldemar Baczynski - Waldemar.baczynski@wios.bydgoszcz.pl

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

2. POSTEPOWANIE

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 pozn. zm.), zwanej dalej ,,Pzp".

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

2.3 Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

2.4 Postepowanie oznaczone jest nazwa_ ,,Remont tezienki w siedzibie WIO& w Bydgoszczy ".
Znak: WIOS-SSZP.272.32.2015.

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

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1 Przedmiotem zambwienia jest wykonanie remontu tazienki w budynku Wojew6dzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w zat^cznikach nr 5 - 8 do niniejszej
specyfikacji.

3.2 Roboty nalezy wykonac z nalezytq starannosci^, przekazana^ dokumentacja, przepisami i
obowiazujgcymi Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej.

3.3 Wspolny Stownik Zamowieh, gt6wny przedmiot CPV: 45000000-7, 45431200-9, 45442100-8.
3.4 Zamawiaj^cy wymaga od Wykonawcy udzielenia trzyletniej gwarancji i rekojmi zgodnie z

przepisami kodeksu cywilnego na wykonane roboty budowlane.
3.5 Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
3.6 Zamawiaja_cy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
3.7 Zamawiaja_cy nie przewiduje udzielenia zamowieri uzupetniaj^cych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiaja.cy wymaga, aby zamowienie zostato wykonane w terminie 10 dni od dnia zawarcia
umowy.
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5. WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

5.1 O udzielenie zamowienia mog^ sie ubiegac Wykonawcy, ktorzy:

5.1.1 spetniaja. warunki dotycz^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 i finansowej;

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

5.2 Opis sposobu dokonania oceny spetniania warunkow.

5.2.1 Ocena spetnienia warunkow wymienionych w pkt 5.1.1 zostanie dokonana na podstawie
oswiadczenia Wykonawcy potwierdzaja^cego spetnianie 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 oswiadczeri i dokumentbw 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.), ztoz$ odrebne oferty, chyba ze wykaza,, ze istnieja.ee miedzy nimi powiqzania nie
prowadza. do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy Wykonawcami w postepowaniu o
udzielenie zamowienia.

Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp zostanie ustalony na podstawie ztozonej przez Wykonawce listy podmiotow
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
zamowienia Wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposob
zawiniony powaznie naruszyt obowia.zki zawodowe, w szczegolnosci, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub raz^cego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajqcy jest w stanie wykazac za pomocq dowolnych srodkow
dowodowych. Zamawiaja.cy nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy,
ktory udowodni, ze podja,t konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore maja.
zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowiqzkow zawodowych w przysz^osci oraz
naprawit szkody powstate w wyniku naruszenia obowiqzkow zawodowych lub zobowi^zat sie do
ich naprawienia.

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 t$cz$cych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowia.zany jest udowodnic Zamawiaja.cemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiaj^c w
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tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasob6w na potrzeby wykonania zamowienia.

Ocena spetniania warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ..spetnia -
nie spetnia" na podstawie oswiadczeh i dokumentow, jakie majq dostarczyc Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunk6w udziatu w postepowaniu okreslonych powyzej.

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

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

6.1 Dokumenty i oswiadczenia, kt6re nalezy ztozyc w postepowaniu:

6.1.1 Formularz oferty - wzor stanowi zatqcznik nr 1 do siwz;

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

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

6.1.4 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Pzp - zat^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 wymagaj^ wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert,

6.1.6 aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajqce,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, 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 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert;

6.1.7 aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeri Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaj^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;

6.1.8 lista podmiotbw nalezgcych do tej same] grupy kapitatowej, do kt6rej nalezy
wykonawca, o ktbrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zat^cznik nr 4 do siwz;

6.1.9 W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach
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okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowi^zany jest udowodni£
Zamawiaja.cemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji
zamowienia, w szczegblnosci przedstawiaja.c w tym celu pisemne zobowia,zanie tych
podmiotbw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia;

6.1.10 Petnomocnictwo - nalezy dota_czy6 do oferty, w przypadku, gdy oferta zostata
podpisana przez osobe inna_ niz wymieniona w odpisie z wtasciwego rejestru lub
innym dokumencie wskazuja.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 wspolnikow spbtki cywilnej, podpisana
zostanie przez wszystkich wspolnikow spotki, petnomocnictwo nie jest wymagane.

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

6.1.11 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktbrych mowa w punktach 6.1.5 -
6.1.7 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaja_ce odpowiednio, ze:

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

6.1.11.2 nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek 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 miesi^ce przed uptywem terminu sktadania ofert;

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

6.1.13 Petnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy oferta zostata podpisana
przez osobe(y) innate) niz wymieniona(e) w odpisie z wtasciwego rejestru lub innym
dokumencie wskazujqcym sposob reprezentacji Wykonawcy/6w.

6.2 Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o udziolonic zamowienia (spotka cywilna,
konsorcjum itp.)

6.2.1 Wykonawcy moga. wspolnie ubiegad sie o udzielenie zamowienia (np. wspblnicy
spotki cywilnej, cztonkowie konsorcjum).
W takim przypadku, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanawiaj^ Petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
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W6wczas do oferty nalezy za^czyc stosowne petnomocnictwo w oryginale lub
notarialnie poswiadczonej kopii.

6.2.2 W przypadku wspblnego ubiegania si? wykonawcow o udzielenie niniejszego
zamowienia, warunki udzialu w post?powaniu okreslone w pkt 5.1.1 wykonawcy
mog^ spetniad ta^cznie (wystarczy, zeby warunek spelniat jeden z wykonawc6w
wspolnie ubiegaja^cych si? o udzielenie zamdwienia), natomiast badanie braku
podstaw do wykluczenia okreslonych w pkt 5.1.2 i 5.3 przeprowadzane bedzie w
odniesieniu do kazdego z wykonawc6w indywidualnie.

W przypadku, gdy o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegaja. si? wspolnie, wdwczas:
- oswiadczenia/dokumenty wymienione w punktach 6.1.1 - 6.1.3 mog$ ztozyd
wspolnie,
- oswiadczenie oraz dokumenty wymienione w punktach 6.1,4-6.1.8, winni ztozyc
indywidualnie.

7. INFORMACJE O SPO5OBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB POKUMENTOW

7.1 Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i
Wykonawcy przekazujq pocztq elektroniczna. na adres:
malqorzata.nowicka@wios.bydqoszcz.pl lub waldemar.baczynski(a)wios.bvdqoszcz.pl lub w
formie faksu na nr 52 582-64-69.
Kazda ze stron na za.danie drugiej potwierdza niezwfocznie fakt otrzymania pisma w formie
elektronicznej lub faksowej.

7.2 Wykonawca moze zgtosic wniosek o przekazanie siwz wraz z zafqcznikami. Siwz zostanie
przestena nie pozniej niz w cia^gu 5 dni od zgtoszenia wniosku na adres podany we wniosku
lub mozna odebrac osobiscie w siedzibie Zamawiajqcego w Bydgoszczy przy ul. P. Skargi 2,
pokoj 33 II pi?tro.

8. WYMAGANIADOTYCZACEWADIUM

Zamawiaja,cy nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWI^ZANIA OFERTA Z^^Z ^^Z

Wykonawcy b?dg zwi^zani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiqzania oferta. rozpoczyna si?
wraz z upfywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 11.2 SIWZ.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1 Wymagania ogolne

10.1.1 Kazdy Wykonawca moze ztozy6 tylko jedna^ ofert?.

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

10.1.3 Ofert? nalezy sporz^dzic w j?zyku polskim, w sposob czytelny na komputerze,
maszynie lub pismem odr?cznym. Wymagane specyfikacj^ dokumenty i
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oswiadczenia sporza,dzone w jezyku obcym powinny by6 ztozone wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

10.1.4 Formularz oferty oraz dokumenty sporz^dzane przez Wykonawce powinny bye
podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczeh woli w imieniu
Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisujg osoby, kt6rych upowaznienie do
reprezentacji nie wynika z dokumentbw rejestrowych za^czonych do oferty, wymaga
sie, aby Wykonawca dotgczyt do oferty oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty
lub jego kopie poswiadczon$ przez notariusza.

10.1.5 Wszystkie kartki oferty powinny by6 tn/vale spiete i ponumerowane.

10.1.6 Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki byty
parafowane przez osobe podpisujqca^ oferte.

10.1.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

10.2 Opakowanie oferty

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

..Ofe/tana Remontlazienki, nie otwierad przed 12.10.2015r".

Na kopercie nalezy podac nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwic zwrot oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiaj^cemu po terminie.

10.3 Tajemnica przedsiebiorstwa

Jezeli Wykonawca zastrzega, ze informacje objete tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie moga. bye udostepniane, informacje te
nalezy umiescic w oddzielnej kopercie wewna_trz opakowania oferty, oznaczonej napisem:
"Informacje stanowra.ce tajemnice przedsiebiorstwa". Informacje o zastrzezeniu dokument6w
stanowi^cych tajemnice przedsiebiorstwa nalezy podac rowniez 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. Zarowno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagaja. formy pisemnej. Zmiany dotyczqce tresci oferty powinny
bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposob 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 ktbrym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzyc napisem
"WYCOFANIE".
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11. MIEJSCE ORAZTERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT

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

11.2 Termin sktadania ofert uptywa wdniu 12.10.2015 r., godz. 12.00.

11.3 Otwarcie ofert nasta.pi w dniu 12.10.2015 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaja.cego:
ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 32 II pietro.

11.4 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaja.cy poda kwote, jaka_ zamierza przeznaczyc
na sfinansowanie zamowienia.

11.5 Wykonawcy moga^ uczestniczyc w publicznym otwarciu ofert. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiaja_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 doktadnoscia. 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_ stata^ w calym okresie realizacji przedmiotu.

12.5 W niniejszym postepowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczattowe, stqd zat^czony do
siwz przedmiar rob6t petni role pomocnicz^. Obowiqzkiern Wykonawcy jest uwzgl^dnienie w
cenie ryczattowej wszystkich kosztbw niezbednych do wykonania przedmiotu zambwienia, w
tym wynikaj^cych z zat^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 Zamawiaj^cy bedzie sie kierowat nastepuĵ cymi kryteriami:

1) cena - znaczenie kryterium 90 %

2) termin wykonania -znaczenie kryterium 10 %

Zostanie wybrana oferta, ktora 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
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W kryterium cena(K1) punkty zostan$ obliczone zgodnie z nastepuja.cym wzorem:

cena oferty najnizszej

liczba punktow oferty ocenianej = x 90% x 100

cena oferty ocenianej

W kryterium termin realizacji (K2) punkty zostana, obliczone zgodnie z nastepuja^cym wzorem:

Najkrotszy termin wykonania
sposrod ztozonych ofert

liczba punkt6w oferty ocenianej =

termin wykonania
oferty badanej

x 10%x100

Maksymalny termin wykonania zamowienia wynosi 21 dni.

14. FORMALNOSCI, JAKIE NALEZY DOPELNIC W CELU ZAWARCIA UMOWY

14.1 Z Wykonawcy, ktorego oferta zostafa uznana za najkorzystniejsza_ w rozumieniu Pzp,
zostanie zawarta umowa, zgodnie z Ogolnymi warunkami umowy, kt6re stanowia_ za^cznik
nr 5 do siwz.

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

15. UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

15.1 Zamawiaj^cy, w trybie art. 144 ust. 1 Pzp przewiduje mozliwosc zmian postanowieh zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

15.1.1 W przypadku wystapienia zjawisk zwia_zanych z dziataniem sity wyzszej np.
wysta.pienia zdarzenia losowego wywotenego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna byto przewidziec, w szczegolnosci zagrazaj^cego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub groz^cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisbw prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.

15.1.2 W przypadku wysta_pienia problemow finansowych po stronie Zamawiaj^cego z
przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in.
zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.
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15.1.3 W przypadku zaprzestania produkcji przez producenta oferowanego przez
Wykonawce asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia nalezytej starannosci
nie mogJ uzyska6 takiej informacji do chwili zawarcia umowy.

15.1.4 W przypadku odstapienia na wniosek Zamawiaja_cego od realizacji czesci
zamowienia i zwiazanej z tym zmiany wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
zamowienia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktorych
Zamawiaj^cy nie mogt przewidziec na etapie przygotowania postepowania, a ktore
powoduj^, ze wykonanie przedmiotu zam6wienia bez ograniczenia zakresu
zam6wienia lub brak zmiany terminu wykonania zamowienia powodowatoby dla
Zamawiaja_cego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu
zam6wienia i zwiazane z tym racjonalne wydatkowanie srodk6w.

15.2 Nie stanowia_ istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczegolnosci zmiany:
15.2.1 danych te lead res owych,
15.2.2 siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osob reprezentuja_cych strony,
15.2.3 oczywiste omylki pisarskie.

16. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCOM
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

16.1 Wykonawcy i innym osobom, jezeli ma lub miaf interes w uzyskaniu danego zamowienia
oraz poniost lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiaja_cego przepisow
Pzp, przystuguja. srodki ochrony prawnej szczegotowo opisane w art. 179-198g Pzp.
Zastosowanie maj^ srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowieh
publicznych,

16.2 W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wyt^cznie wobec czynnosci:

16.2.1 opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu;

16.2.2 wykluczenia odwotuĵ cego z postepowania o udzielenie zamowienia;

16.2.3 odrzucenia oferty odwotuja^cego.

16.3 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektroniczny weryfikowanym za pomoc^
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

16.4 Wykonawca wnosz^cy odwotanie przesyta kopie odwotania Zamawiaj^cemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapozna6 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 zobowiazany na podstawie ustawy Pzp, na ktore nie
przysfuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

10



WIOS-SSZP.272.32.2015

Za^czniki do SIWZ:

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

art. 22 ust. 1 Pzp
Zata_cznik 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
Zata.cznik nr 6 - Opis techniczny robot
Zat^cznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zat^cznik nr 8 - Przedmiar robot
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Zatqcznik nr 1 do siwz

FORMULARZOFERTY

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

Nazwa zam6wienia: Remont tazienki w siedzibie WIQS w Bydgoszczy

Nazwa wykonawcy/wykonawc6w w przypadku oferty wsp6lnej:

Ad res:

NIP: e-mail: .

telefon:.. telefaks:

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ..Remont tazienki w siedzibie WIOS w
Bydqoszczy oswiadczam/y, ze:

1. skladam/y oferty na wykonanie zam6wienia i w przypadku jej wybrania zobowia.zujeymy sie do wykonania
zam6wienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w tym we
,,Wzorze umowy" za kwote:

cena netto zt

{stownie: )

podatek VAT zl

(stownie: )

cena brutto zt

(slownie: )

Termin wykonania: dni



2. Nastepuja.ce czesci zam6wienia 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.

miejscowosc, data

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



ZaJa,cznik nr 2 do siwz

OSWIADCZENIE

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

Przystepuja^c do postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na Remont tazienki w siedzibie WIOS w
Bvdgoszczy. znak:WIOS-SSZP.272.32.2015
prowadzonego przez INSPEKCJE; OCHRONY 6RODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY
SRODOWiSKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

[nazwa Wykonawcy lub Wykonawc6w)

Oswiadczam(y), ze spe^niam(y) warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa nakiadaja. 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 Zamawiaja,cego w siwz.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy

(czytelny tub np. z piecz^ciq imiennq)

dn.



Zala^cznik nr 3 do siwz

OSWIADCZENIE

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

Przystepuja_c do postepowania o udzielenie zambwienia publicznego na Remont Jazienki w siedzibie WIOS w
Bydgoszczy. znak:WIOS-SSZP.272.32.2015, prowadzonego przez INSPEKCJE, OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018
Bydgoszcz,

wimieniu.

Jnazwa 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 zamowieh publicznych.

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

dn.



Zal^cznik nr 4 do siwz

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przyst^puj^c do postepowania o udzielenie zam6wienie publicznego na ..Remont tazienki w siedzibie WIOS w
Bvdqoszczy, prowadzonego przez INSPEKCJ^ OCHRONY 6RODOWISKA WOJEWODZKI INSPEKTORAT
OCHRONY 6RODOWISKA W BYDGOSZCZY, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz,

w imieniu.

(nazwa Wykonawcy lub Wykonawcbw)

informuje, ze podmiot, kt6ry reprezentuj^:

Q nie nalezy do grupy kapitalowej, o ktbrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zambwiefi publicznych *

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

W zal^czeniu skladam list^ podmiot6w nalez^cych do tej samej grupy kapitalowej*

*) nale2y zaznaczyi v^aSciwy kwadrat

., dn. .

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
{czytelny lub np. z piecz^ciq imienn^)

*Przez grup$ kapitatowq rozumie sie wszystkich przedsiqbiorcdw, ktdrzy sg kontrolowani w sposdb bezposredni
lub posredni przez jednego przedsi$biorc$, w tym rdwniez tego przedsi$biorc? - art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencjiikonsumentdw (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.).



LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Przedsi$biorcy wchodzqcy w sklad grupy kapitatowej

Lp. Nazwa/imie i nazwisko przedsiebiorcy
(zgodna z nazwa^ widniejaca^ we wlaSciwym rejestrze lub

ewidencji)

Ad res

dn.

podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji wykonawcy
(czytelny lub np. z pieczeciq imiennq)
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OGOLNE WARUNKI UMOWY

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

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

2. Zamawiaja.cy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia. 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 dale] ta.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 wynikaj^cymi z obowia.zuja.cych Polskich Norm i aprobat technicznych,

co w przypadku uzytych materiatow bedzie potwierdzone odpowiednimi atestami,
3) opisem robot oraz specyfikacja. techniczna. wykonania i odbioru robot,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustafonymi 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 w godzinach:

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

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

terenu budowy uzgodniony wczesniej z Zamawiaja_cym harmonogram rzeczowo-czasowo-
finansowy robot, ktory za zgod^ 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 znajduj^cych sie na terenie budowy.
2. W czasie realizacji robot, Generalny Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w

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

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

bezpieczehstwo wykonywanych rob6t.
5. Generalny Wykonawca zobowia.zuje sie zapewnic bezpieczehstwo 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
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6. Po zakohczeniu robot Generalny Wykonawca zobowia_zany jest uporza_dkowac teren
budowy i przekazac go Zamawiaj^cemu w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego.

§5
1. Generalny Wykonawca zobowia_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 przenoszqcymi 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 zqdanie Zamawiaj^cego Generalny Wykonawca obowiqzany jest okazac w

stosunku do wskazanych materiatow, urz^dzeh lub produktow - stosowny i prawem
wymagany - dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczn^, europejska. aprobate
techniczna., krajowa. deklaracje zgodnosci, znak budowlany, itp. dokumenty).

6. Zamawiaja_cy dopuszcza uzycie materiatow, urzqdzeh i produktow rownowaznych do
materiatow, 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 tarn zawartych - nie 53
obowi$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 inwestycji robot, nie
nadaja_ce sie do ponownego wykorzystania i wymagaj^ce wywozu, bed^ stanowity
wtasnosc Generalnego Wykonawcy.

9. Generalny Wykonawca jest wytworc§ 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 zobowi^zany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Generalny Wykonawca zobowiqzany jest udokumentowac
Zamawiaja_cemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru kohcowego.

11. Poszczegolne etapy robot bed^ na biez^co uzgadniane pomiedzy stronami. Przed
rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu robot, w szczegolnosci w kolejnym
pomieszczeniu, Generalny Wykonawca uzyska od Zamawiaj^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, form§ 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
podwykonawcy lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

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

ta_czqcej 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 postanowieri:
1) uzalezniaja.cych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Generalnego

Wykonawcy od zaptaty Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiaj^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 zobowia_zuje sie do przedtozenia Zamawiaja.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. Generainy Wykonawca zobowi^ze podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
przedtozenia Zamawiaja_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. Zamawiaj^cemu w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo przystuguje prawo do zgtoszenia zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegolnosci w nastepuj^cych
przypadkach:
1) niezatqczenia do projektu zestawieh, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w

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

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

3) zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajqcych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Generalnego Wykonawcy od zaptaty Generalnemu
Wykonawcy przez Zamawiaja.cego wynagrodzenia obejmujqcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajqce 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 dotycza.ce sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiaja.cego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiaja,cym a Generalnym
Wykonawca. na podstawie niniejszej umowy.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaja.cego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzezeh do umowy, Generalny
Wykonawca moze przedtozyc Zamawiajqcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniaja.cy w catosci zastrzezenia Zamawiaja,cego.

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

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s$ roboty lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiaja.cego zastrzezeh do tego projektu,
Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowi^zuje sie
przedtozyc Zamawiaja.cemu poswiadczona. 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 kopig. umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 11, stosowne petnomocnictwa poswiadczaja.ce, ze osoby zawieraja.ce
umowe w imieniu podwykonawcy sa. do tego upowaznione.

13. Przysta.pienie do realizacji robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy
moze nastqpic wyt^cznie po uprzednim pisemnym zawarciu umowy o podwykonawstwo,
ktorej tresc jest zgodna z projektem umowy przedstawionym Zamawiaja.cemu.

14. Generalny Wykonawca jest zobowia.zany przedtozyc do rozliczenia swojej faktury
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotycza.ce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktorych termin ptatnosci upfyn^t w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadaja_cych 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 wynikaj^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, s$ m.in.:
1) dokument wygenerowany przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawce -

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

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

16. W przypadku uchylenia si$ od obowia^zku zaptaty odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za roboty, Zamawiaja_cy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguj^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
sa. roboty.

18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 16, obejmuje wyta.cznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dafszemu
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 dotycz^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
Zamawiaj^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 sajdowego kwote potrzebnq na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
w^tpliwosci Zamawiaj^cego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie 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, Zamawiaj^cy potra.ca kwote 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 sume wieksza_ niz 5% wartosci robot, o ktorej mowa w § 7 ust.
1, Zamawiaj^cy ma prawo odstapic od umowy, a Generalny Wykonawca zaptaci w tym
wypadku kare umown^, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

23. Inspektor Nadzoru moze z^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
naruszaj$ przepisy BMP lub p.poz.

§7
1. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie robot wynosi

zt. (stownie: ) wraz z
podatkiem VAT w obowi^zuj^cej wysokosci, zwane dalej wartosci^ 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^ wystawion$ po
zakohczeniu i odbiorze calosci robot.

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

4. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej i kohcowego rozliczenia stanowi protokot
koricowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Generalnego
Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiaj^cego.

5. Termin ptatnosci faktur ustala sie na 30 dni licza.c od dnia ich otrzymania przez
Zamawiaj^cego. Dniem zaptaty jest dzien wydania przez Zamawiaj^cego polecenia
przelewu.

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

7. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP
8. Generalny Wykonawca zobowi$zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci

podatkowych /podatek VAT/ zwia_zanych z wystawionymi dla Zamawiaj^cego fakturami
VAT oraz do zaptaty Zamawiaja_cemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego
wystawiania faktur VAT.
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§8
1. Strony ustalajq, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Generalnego

Wykonawc? 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) pienia.dzu,
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 obowia.zany wniesc 100% kwoty
zabezpieczenia na oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajqcego.

4. Zamawiaja.cy 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 kohcowego odbioru robot.

5. Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie u
Zamawiaja.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 obowia.zki szczegotowe:

1) informowania przedstawiciela Zamawiaj^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 dtuzszym niz 7 dni.

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

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

Zamawiaja.cego o terminie zakrycia robot ulegaj^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. Zamawiaja.cy jest uprawniony do z^dania zaptaty kar umownych w nastepujqcej

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

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

2) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzien 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, Zamawiaj^cy bedzie mogt za.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 za.dac zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
robot.

5. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce Zamawiajqcy poniesie szkode przewyzszaj^c^ wysokosc ktorejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych, Zamawiaja.cy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

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

§11
1. Zamawiaj^cy wyznaczy termin i rozpocznie odbior wykonywanych robot w ci^gu 2 dni od

dnta pisemnego zawiadomienia go o osia_gnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiaja_c
pisemnie o tym Generalnego Wykonawce.

2. Strony postanawtaja., 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 niniejsza_ umowa, na okres 36 miesiecy

oraz rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg obu okresow rozpoczyna sie
w dniu dokonania koricowego 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, Zamawiaj^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, Zamawiaja.cemu bedzie
przystugiwato prawo odstapienia od umowy oraz z^dania zaptaty przez Generalnego
Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.

§13
Zamawiaja.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 wykorzy sty wane 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 niniejsz^ umowa^ maja. zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.
Moga.ce wyniknqc ze stosunku objetego umow$ spory rozstrzygane beda^ w drodze
wzajemnych negocjacji lub przez s$d wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajqcego.
Umow§ sporzqdzono w 3 jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Generalny Wykonawca, a 2 egz. Zamawiaja^cy.

R^.DC



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Wizja lokalna i uzgodnienie z Zamawiaja^cym

2. Opis stanu istnieja_cego:

Zuzyte i wyeksploatowane urzqdzenia oraz uszkodzone oktadziny scienne i podtogowe

3. Zakres robot

Podczas prac budowlanych przy remoncie toalet nalezy wykonac naste.puja.ce czynnosci:

1. Demontaz ceramiki

2. Demontaz cze_sci instalacji

3. Rozebranie posadzek

4. Rozebranie ptytekceramicznych sciennych

5. Przygotowanie podtoza

6. Utozenie ptytek na posadzce

7. Utozenie ptytek na scianach

8. Malowanie scian i sufitow

9. Instalacja osprze.tu elektrycznego

10. Montaz ceramiki

11. Montaz instalacji wod-kan.

12. Prace porz^dkowe

4. Warunki wykonania:

Nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacj^ wykonania i odbioru robot budowlanych

Jerxy Lexzek Proiiko
upr. bud. nr:WBPP-NB-72in/41/82
jpecjalnoSC: konslrukcyjno-budowlana
'akres: ogdlnobudowlany

"



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT TOALET W BUDYNKU WIOS W BYDGOSZCZY

KodyCPV: 45000000-7
45431200-9
45442100-8

BRANZA

PROJEKTANT

BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

inz. Jerzy Prohko

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci ogolnobudowlanej
NR: WBPP-NB-721 0/41/82

Jerzy Leszek Pronko
upr. bud. nr: WBPP-NB-7210/41/82
specjalnoSii: konstiiikcyjno-budowlana
zakres: og6lnobudowlany

P/IS/3621/02



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

WSTE.P

1.1. Przedmiot Specyflkacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagari
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczavcych wykonania i
odbioru robot, ktore zostana^ wykonane w ramach projektu ,,Remont tazienek w budynku
WIO& w Bydgoszczy"

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacj^ Techniczn^ jako czesc Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objqtych ST.

1.3.1. Zakres Robot do wykonania:
- demontaz armatury sanitarnej
- demontaz osprz§tu instalacji elektrycznej
- rozbiorka wykfadzin sciennych i posadzkowych z plytek

Roboty remontowe
- malowanie pomteszczeri
- uktadanie wyktadzin sciennych i posadzkowych z ptytek
- montaz armatury sanitarnej
- montaz osprzetu instalacji elektrycznej

1.3.2 Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.01 Roboty budowlane
ST-02.01 Roboty budowlane wewnqtrz budynku



ST- 01.01. Roboty budowlane- Roboty rozbiorkowe i

demontazowe

KODCPV 45111300-1
Wst$p

1.1. Przedmiotem niniejszej ST 53 wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru prac:
roboty rozbiorkowe i demontazowe podczas realizacji zadania pn. Remont iazienek w
budynku WIO§ w Bydgoszczy"
Przedmiotem niniejszej ST sq, wymagania dotycz^ce wykonania i odbioru rozbiorki
elementow
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza^ wykonania robot rozbiorkowych
elementow budynku:
- demontaz armatury sanitamej
- demontaz osprzetu instalacji elektrycznej
- rozebranie wyktadziny scian i posadzek z ptytek

- 1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowiazuj^cymi odpowiednimi normami
i ST ,,Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotycz^ce robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotycz$ce robot
podano w "Wymagania ogolne".

2. Materiaiy:
- Nie wyst§puja_

3. Sprz^t:
- Ogolne warunki dotycz^ce transportu i przechowywania wg ST ..Wymagania ogolne"
- Sprz^t powinien bye dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
- Rodzaj stosowanego sprzetu powinien bye zgodny z projektem organizacji robot i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
- Sprz§t wykorzystywany przez Wykonawce powinny bye sprawne technicznie i
spetniac wymagania w zakresie BMP.
- Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaly i wyrazny napis
okreslaja^cy jego istotne wtasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnosc, cisnienie,
temperature itp.
- Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyfadunku materialow.
- Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
- budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych



robot lub ich czesci montowanych z gotowych elementow.
- Sprzet zmechanizowany podlegaja^cy przepisom o dozorze technicznym musi
posiadac aktualne dokumenty uprawniajape do jego eksploatacji.

4. Transport:
Zaladunek, transport, roziadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow
tych materiatow na czas transportu i sktadowania przed wbudowaniem. Materialy i
sprzet mog3 bye przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Rodzaj srodkow transportu okresla projekt organtzacji robot
budowlanych imontazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych
robot lub ich czesci,
Uzywane pojazdy, poruszaja.ce si§ po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotycz$ce przepisow i ruchu drogowego. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny bye sprawne technicznie i spetniac wymagania w zakresie
BMP.

5. Wykonanie robot:
5.1. Roboty przygotowawcze.
5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty prowadzic zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
5.3. Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy;
teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP 5.4

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne" Kontroli
podlega sposob wykonania robot rozbiorkowych, prawidlowosc transportu i sktadowania
materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot powinny bye odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbior powinien bye przeprowadzony w czasie umozliwiaj^cym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot czesciowych, zanikaj^cych i ulegaja.cych zakryciu

nalezy prowadzic w miare postepu robot, kontroluja^c ich jakosc zgodnie z normami,
zasadami i warunkami technicznymi dla danego asortymentu robot i w sposob podany w
niniejszej ST.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z ofertq i ocen^ jakosci robot.
Podstaw^ ptatnosci bed^ warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiaj^cym a



Wykonawca^.

9. Obmiar robot
Jednostki miary zgodnie z przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym dla danego
asortymentu robot i ustateniami w tym zakresie zawartymi w umowie miedzy
Zamawiaja^cym a Wykonawc^.

10. Przepisy zwia.zane i standardy
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiqzuja^ wg:
Warunki techniczne wykonanta i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady
1989. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogolne".

Jerzy Leszek Pronko
Upr. bud. nr:WBPP-NB-7210/41/82
specjalnoSC: konstrukcyjno-budowlana
2akres: og6lnobudowlany
KUP/IS/3621/02



ST-01.07 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKLADZINY SCIENNE I POSADZKOWE Z
PLYTEK CERAMICZNYCH

KODCPV 45431200-9

1. WST^P.

1.1. PrzedmiotST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa. wymagania dotycza^ce wykonania i
odbioru oktedzin sciennych i posadzkowych z plytek ceramicznych na zadaniu pt. Remont
tazienek w budynku WIO§ w Bydgoszczy"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi§ czesc dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze Robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objqtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja^ wszystkie roboty dotyczqce wykonania
okladzin sciennych i posadzkowych z ptytek ceramicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST 53 zgodne z obowi^zuj^cymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowtedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot ptytkarskich winno bye zlecone przedsi^biorstwu majqcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantuj^cemu wtasciw^ jakosc
wykonania.

Przed przystapieniem do Robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z caioscî  dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami
poszczegolnych opracowah przed przyst^pieniem do Robot.2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiatv



Zastosowanym materiatem na oktadziny s$ ptytki ceramiczne (sciany) i ptytki Gres
(posadzki) o wymiarach uzgodnionych z Zamawiaja^cym.

3. SPRZ^T

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sq w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na
paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich
temperaturach, na rownej i mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca si§ stosowanie samochodow krytych plandek^, z otwieranymi
burtami, przewozone piytkt nalezy zabezpieczyc przed przesunieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robot
uwzgledniaja^cy wszystkie warunki, wjakich roboty bedq wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane PN-B-10121 ,,OWadziny z ptytek
sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-
12039 ,,Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

S.I. Oktadzina scienna i posadzkowa z ptytek

Ptytki do wykonania oktadzin bed^ mocowane na klej, na dokladnie wyrownanym
podtozu. Sciany i posadzki powinny bye czyste i odkurzone. Ptytki zostana. utozone do
wysokosci wg okreslonych w dokumentacji projektowej.

Uktadanie plytek rozpoczyna si§ od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek.
Rozplanowanie plytek powinno bye symetryczne wzgledem otworow drzwiowych i
okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczyc do minimum.

Uktadanie zaczyna si$ od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajqc je na tatach
drewnianych. Klej nanosi si^ na cata, powierzchni^ ptytki warstw^ gr. 1 -1,5 mm. Grubosc
spoin powinna wynosic 2 mm.

Narozniki oktadzin nalezy wykonczyc listewkami w kolorze harmonizuja^cym z
oktadziny. Po utozeniu oktadzin^ nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmyc.

6.KONTROLAJAKOSCI

6.1. Plytki ceramiczne i Gres

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych i Gresu, przeznaczonych do
wykonania oktadzin wewnetrznych scian i posadzek nalezy sprawdzic:



- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

- jednolitosc barwy i wzoru,
- stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow szkliwa),
- prawidtowosc zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie,

Jukowatosc, rombowatosc ptytek),
- prawidtowosc zachowania wymiarow.

Odchylki wymiarow moga^ wynosic:

- dtugosc krawedzi ±3 mm,
- grubosc ptytek ±2 mm.

Ptytki powinny odznaczac si§ nastepuja_cymi cechami:
- nasiqkliwosci^ max. 10%,
- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18±2°C,

2
- wytrzymatosc mechanicznq na zginanie min. 15 N/mm .

Ptytki powinny posiadac oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta,
date produkcji. Na opakowaniu powinny bye umieszczone dane producenta, oznaczenie
rodzaju ptytek, wymiarow, barwy i gatunku.

7.OBMIARROBOT
2

Jednostka, obmiarow^ Robot okladzinowych jest 1 m .

8. ODBIOR ROBOT

Odbior techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje;
- odbior materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
- odbior podloza w oparciu o protokoty odbioru robot poprzedzajacych,
- odbior gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:
- przyleganie ptytki do podktadu
- prawidlowosc przebiegu spoin z doktadnosciq do 1 mm,
- prawidtowosc uksztattowania powierzchni oktadziny,
- szerokosc stykow i prawidtowosc ich wypefnienia,
- jednolitosc barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sq wg obmiaru na podstawie cenyjednostkowej, ktora
zawiera:

- zakup materiatow,
- transport materiatow,
- sortowanie ptytek,
- moczenie ptytek,
- utozenie ptytek z przycisnieciem,



obrobienie wnek, osciezy, itp.,
spoinowanie powierzchni obligowanej,
oczyszczenie i zmycie ptytek,
naprawe licowania po robotach pomocniczych,
uprzajniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWI^ZANE

Normy:
• PN-B-10121 Okladziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione,

• PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

• PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

• PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasiajdiwosci wodnej.

• PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie.

• PN-EN 101: 1994 Ptytki i pJyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali
Mohsa.

• PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na wgt^bne scieranie. Ptytki nieszkliwione.

• PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

• PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie
odpornosci na pekniecia wtoskowate.

• PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.
Ptytki nieszkliwione.

• PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej.
Ptytki szkliwione.

• Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Jerzy Leszek Pronko
upr. bud. nr: WBPP-NB-7210/41/82
specjalnoSC: konslrukcyjno-bjdowlana
zakres: og6lnobudow!any
KUP/IS/3621/02



ST-01.09 ROBOTY BUDOWLANE -
MALOWANIE SCIAN I SUFITOW

KodCPV 45442100-8

1. WST^P

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej 53 wymagania dotyczape wykonania i
odbioru robot malarskich na zadaniu pt. Remont tazienek w budynku WIO§ w
Bydgoszczy"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi^ cz§sc dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze Robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objqtvch ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie prace maja^ce na celu
wykonanie pokryc malarskich wewna^trz obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST 53 zgodne z obowiqzuj^cymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania Robot malarskich oraz za
zgodnosc prac z dokumentacja. techniczn^, ST i poleceniami Inspektora.

Prace malarskie nalezy zlecic przedsî biorstwu maĵ cemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu Robot i gwarantuj^cemu wtasciwq jakosc ich wykonania.

Przed przyst^pieniem do Robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si^ doktadnie
zaznajomic z catosci^ dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegolnych opracowah przed
przyst^pieniem do Robot.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawid^owo wykonanych rusztowah
lub drabin. Przy pracach malarskich muszq bye przestrzegane przepisy p. poz. i BMP.



2. MATERIAtY

2.1. Zastosowane materiaty

Do malowania scian wewnetrznych zastosowano farby emulsyjne.
Farby powinny odpowiadac obowiqzuja^cej normie PN-C-89440 i posiadac ocen§
higienicznq PZH. Farby emulsyjne charakteryzujq sie dobr$ przyczepnoscia^ do podtoza,
odpornoscia^ na uszkodzenia mechaniczne, scieranie i detergenty. Tworza, gtadkie
powtoki o jedwabistym wyglqdzie, pozwataja. na dyfuzj§ pary wodnej.

2.2. Emulsja gruntujqca.

Szybkoschnapa emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod kleje,
gtadzie, tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnafrz i na zewnattz.

2.2.1. Transport i sWadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
transports Nie wymaga szczegolnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowi^zuja^cych przepisow transportowych.

Podczas transportu unikac temperatur ujemnych - produkt zamarza i traci
nieodwracalnie swoje wtasctwosci uzytkowe w temp ponizej 0°C.

2.3. Powloka malarska emulsyjna.

Farba emulsyjna przeznaczona do wymalowah powierzchni i podtozy z betonu,
cegty, tynku, kamienia, drewna i materialow drewnopodobnych, tynkow gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych oraz tapet.

Farba do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powloke matow^, bez
zmarszczeh i spekah, przepuszczaln^ dla powietrza, odporna^ na zmywanie wod^ i
przecieranie na sucho.

2.3.1. Transport i sWadowanie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
transportu. Nie wymaga szczegolnego traktowania ani oznakowania w mysl
obowia,zuj$cych przepisow transportowych. Opakowania unieruchomic na czas
transportu.

3. SPRZ^T
Prace malarskie zaleca si§ wykonywac przy uzyciu:

- p^dzli,
- watkow,
- pistoletow natryskujqcych,

- innego sprzeju zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT



Material przewozic dowolnym srodkiem transportu samochodowego. Farby dostarczane
w szczelnie zamknietych. Powinny bye przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C. Farby i emalie do malowania powierzchni
metalowych pakowane 53 w puszki o poj. 1-20 I. Nalezy przechowywac je w suchych,
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram Robot
uwzgledniaja^cy wszystkie warunki, wjakich roboty b§d$ wykonywane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-10280 ,,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-
10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych." Roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

5.1. Malowanie farbami emulsyjnvmi.

Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakohczeniu Robot budowlanych i
instalacyjnych (z wyjqtkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wyla_cznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu), montazu stolarki .

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami oczyscic z tluszczu i kurzu. Sciany
powinny bye rowne, ewentuaine ubytki, uszkodzenia nalezy wyrownac, zaszpachlowac i
zeszlifowac. Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnosc tynkow nie
powinna przekraczac 4% (wg zalecen producenta farby).

Farb^ mozna nanosic pedzlem, watkiem lub metodq natrysku.
Przed malowaniem farby nalezy doWadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyc woda. w ilosci podanej przez
producenta (gruntowanie).

Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzyc do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaja. si§ do uzytkowania.

6.KONTROLAJAKOSCI

Sprawdzenie materiaiow nalezy przeprowadzic na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy i zaswiadczeh o jakosci materiatow wystawionych przez producentow oraz
wynikow kontroli, stwierdzaj^cych zgodnosc przeznaczonych do uzycia materiatow z
dokumentacja, techniczn^, z normami paristwowymi iub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.1. Farby emulsvjne do malowan wewnetrznvch i zewnetrznvch
Farby emulsyjne powinny charakteryzowac si^:

- matowym wygla^dem powtoki,
- czasem schnt^cia do 2 h,
- liczba. nanoszonych warstw 1-2,
- odpornosci^ na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

3
ok. 1 ,5 g/cm ,



- odpornoscî  na promienie UV,
- dobra, przyczepnoscia^.

Do malowania stosowac materiaty z obowî zuĵ cym terminem przydatnosci.
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonac pod katem:

- jakosci odttuszczenia,
- mechanicznego usunî cia nierownosci,
- stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzic wizualnie po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo
przed malowaniem przy swietle dziennym ba^dz sztucznym z wykorzystaniem zarowki o
mocy 100W.

Element nie powinien miec zadziorow, odpryskow od spawania, a spoiny rowne i
krawedzie zaokr^glone.
Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT
2

Jednostk^ obmiarowqjest 1 m .

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga, z^dac kohcowego sprawdzenia
dostarczonego material w przypadku wa^tpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi bye na
pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior Robot malarskich obejmuje:
- sprawdzenie atestacji farb i lakierow, oraz ich okresu trwatosci,

- sprawdzenie stanu przygotowania podfoza do malowania, na podstawie zapisow
w dzienniku budowy,

- ocen§ jakosciow^ wykonanych powtok.
Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygla_du zewnetrznego powtoki: o
rownomiernosci roztozenia farby,
o jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

o braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstaja^cych ptatkow
powtoki,

o widocznych gotym okiem sladow pedzla,

- sprawdzenie poiysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne
potarcie powioki szmatka, w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac
slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,
- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma, paristwowaj,

- sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych - przyrzajdami
elektromagnetycznymi, na innych podlozach - zgodnie ze swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



- sprawdzenie twardosci powloki (melody uproszczona, - po przesunieciu po niej
osetki z drobnoziamistego piaskowca nie powinny wystapic widoczne gotym
okiem z odlegtosci 0,5 m rysy, metoda, scista^ wg normy pahstwowej),

- badanie przyczepnosci powtoki
o do tynku - poprzez prob§ oderwania ostrym narzedziem,
o do podiozy metalowych - poprzez prob§ przeprowadzon$ wg normy na 3

stalowych ptytkach kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda^, po kilkakrotnym potarciu mokra ,̂
miekka^ szczotk$ lub szmatkq nie powinny pozostac na nich slady farby, a na
powtoce nie powinny wystapic smugi ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda. z mydtem, po co najmniej 5-krotnym
potarciu powtoki mokra^ namydlona^ szczotk^ i sptukaniu powtoki wod^, piana na
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka miecjednakowa^ barw^,

- sprawdzenie nasi^kliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi
lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza. wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznac za
prawidtowe. Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzucic zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazac usuni§cie powtok
i ich powtorne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewlasciwie wykonanych Robot
i powtorne przedstawienie ich do badari.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Roboty malarskie ptatne 53 wg obmiaru na podstawie cenyjednostkowej, ktora zawiera:
dla malowania farbami emulsyjnymi:

- zakup materiatow,
- transport materiatow do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- zagruntowanie,
- szpachlowanie i szlifowanie,
- malowante farbami emulsyjnymi,
- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,
- uprza,tniecie miejsca wykonywania Robot.

9. PRZEPISY ZWI^ZANE

Normy:
- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozciehczalnymi farbami emuisyjnymi.
- PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.
- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.
- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszcza.ce pomiary grubosci powtok.

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powlok lakierowanych.

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu



wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dzialanie wody oraz na oznaczenie nasi^kliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenie za pomoca^ aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych
na zginanie.
PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powlok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podloza
oraz przyczepnosci miedzy warstwowej.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja.. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewn^trznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy melody przyspieszona.

Jerzy Leszek Pronko
upr-bud. nr: WBPP-NB-7210/41/82
i^cjalnoSC: konstrukcyjno-budowlana
:akres: ogOlnobudowlany
" 'P/IS/3621/02



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

1
1

d.l

2
d.l

3
d.l

4
d.l

5
d.l

6
d.l

7
d.l

8
d.l

9
d.l

10
d.l

11
d.l

12
d.l

13
d.l

14
d.l

15
d.l

16
d.l

Podst

REMONT 5
KNR-W 4-
020141-01

KNR-W 4-
02 0142-01

KNR 4-02
0235-01

Opis i wyliczenia j.m.
i

Poszcz Razem
ZESPOLU POMIESZCZEN SANITARNYCH W SIEDZTBIE WIOS W BYDGOSZCZY
Demontaz baterii mnywalkowcj fu zmywakowej

2

Demontaz zaworu przelotowego lub zwrolnego o sr. 1 5-20 mm

s/t.

S7t.

SZt.

szt.
,

Demonta/ pisuaru 'kpl

2 kpl.

2.000
RAZEM

3.000
RAZEM

2.000
RAZEM

KNR 4-02 Demontaz umywalki
0235-06

!3

kpl.

kpl. 3.000
! i RAZEM

KNR 4-02
0235-08

Dcmonta?. ustcpu z miskq fajaiisowa

3

kpl.

kpl.
;

KNR 4-02
0233-02

KNR 4-02
0233-08

KNR 4-03
1122-02

KNR 4-03
1 135-02

KNR 4-03
1124-01

Demonta/. podcjsciu odplywowego z rur stalowych o sr 50 mm

4

Demontaz podcjscia odphwowego z rur / PCW o sr. 1 10 mm

3

Demontaz gnia/d wtyczkowych podtynkowych o nate/eniu pradu do 63 A
- ilosc biegunow 2 + 0
2

szl.

S7.t.

S/t.

szt.

S/t.

szt.

3.000
RAZEM

4.000
RAZEM

3.000
RAZEM

2.000
RAZEM

Demonta/ oprawek /wyklych scienn>ch, sullto\\\ch lub polhcrmetyc/-
nych 7 podlo/a betonowcgo

Demonta/, iacznikow instalacyjnych podtynkowych o nate/eniu prsjdu do
10 A - 1 wylot (wvlacznik lub pr/elac/nik 1 biegunowy)
3

i
KNR-W4-
01 0819-05

KNR AT
22 0204-05

KNR 4-01
0819-15

KNR AT
23 0101-04

KNR AT
230101-01

Ro/^branie posad/,ek

13.15

Posad/ki z pbylek ceramicznych na zaprawie klejowej

13.50

Ro/ebranie wykladziny scicnnej z pfytek

56.85

szt.

szt.

s/.t.

S/t.

mi

m*

m*

m*

m2

mi

Naprawa podlo/a pr/,e/ szpachlowanie podlo/a gr 1mm m2

57.30 m2

Oe/ys/c/enie i zmycie pcxllozu

13.15

KNR AT Naprawa podloza przez szpachlowanie podloza
230101-06 i

1 1 X 1 5
!

in*

in*

m2

m2

5.000
RAZEM

3.000
RAZEM

13.150
RAZEM

13.500
RAZEM

56.850
RAZEM

57.300
RAZEM

13.150
RAZEM

13.150
RAZEM

2.000

3.000

2.000

3.000

3.000

4.000

3.000

2.000

5.000

3.000

13.150

13.500

56.850

57.300

13.150

13.150

Norma PRO Wersja 4 01, Marzec 2003 r



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.
17

d.l

18
d.l

19
d.l

20
d.l

21
d.l

22
d.l

23
d.l

24
d.l

25
d.l

26
d.l

27
d.l

28
d.l

29
d.l

30
d.l

31
d.l

32
d.l

Podst

KNRAT
23 0101-07

KNRAT
23 0101-03

KNRAT
230101-05

KNRAT
23 0101-06

KNR 0-39
0115-01

KNRAT
220103-03

K N R A T
22 0104-03

KNRAT
22 0204-05

NNRNKB
202 2012-
01

KNR-W 2-
02 1510-03

KNR-W 2-
02 1502-05

TZKNBK
XVII 12-18

KNR 4-03
0308-02

KNR-W 2-
15 0126-04

KNR-W 2-
15 0137-03

KNR-W 2-
15 0136-01

Opis i wyliczenia

Naprawa podloza pr/c/ szpachlowanie podlo/a pogruhienie warstwy
szpachli o 1mm
13,15

Dwukrotne gruntowanie podloza

13.15

Naprawa podloza pr/ez szpachlowanie podlo/a pogrubienie warstwy
szpachli o 1mm
57.30

Gruntowame podloza epoksydowym gruntowiiikiem

57.30

Us/czelnienie pomieszc/en mokrych i wilgolnych (la/ienki, kuchnie pral-
nie itp ) ora/ balkonow i tarasow pod okladzinq ccramicyjia plynn;} folia
us/c/clniajaca Superflex 1; powierzclinie po/iome, be/, ukladki / wlok-
ninv
17.75

Wyciname otworow w okladzinach ceramicznych

14

Osadzenie lislew ochrtmnych w okladzinach ceramic/nych

37.80

Oktad/inv scicnnc /, plytck ctramic/nych na zaprawic klejowej

57.30

(z.X) Gladzic gipsowe gr 3 mm jcdnowarstwowc na scianach na podlo?u
7. tynku wr pomieszczeniach o pow. podlogi do 5 ni2

14.57

Dwukrotne malowanie tarbami emulsyjn>ini powierzchm wcwnctrznych
- podlo/y gipsowvch /. gruntowaniem
14.57

Dwukrotne malowanie iarba wapiemii| sulilovt aparalem z nap^dein clck-
tryc/nym
13.15"

Instalowanie osprz^tu szczclnego-hermctycznego - gniazda wtyczkowc 2-
biegowc 6 A/7,
4

Wymiana wylacznika, przelqeznika 1 -biegunowego lub pr/.ycisku na ceg-

;c
Proba s/.czelnosci instalacji wodociagowych /. rur /eliwnych, slalowych i
mied/ianych w budynkach niemics7,kalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
6.70

lialcrie ujnywalkowc jednouchwjtowc z dwoina zaworami o sr. nominal-
ncj 1 5 mm
2 "

/awory c/crpalnc / tworzyw szluc7.nvch o sr. nominalncj 1 5 mm

j.m.
m2

mi

m2

in2

m2

in2

m2

m2

in2

m2

s/l

szt

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

in2

s/A

s/,t

szt.

szt.

m

m

szt.

szt.

s/t.

Poszcz

13.150
RAZEM

13.150
RAZEM

57.300
RAZEM

57.300
RAZEM

17.750
RAZEM

14.000
RAZEM

37.800
RAZEM

57.300
RAZEM

14.570
RAZEM

14.570
RAZEM

13.150
RAZEM

4.000
RAZEM

3.000
RAZEM

6.700
RAZEM

2.000
RAZEM

Razem

13.150

13.150

57.300

57.300

17.750

14.000

37.800

57.300

14.570

14.570

13.150

4.000

3.000

6.700

2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

33
d.l

34
d.l

35
d.l

36
d.l

37
d.l

Podst

KNR-W 2-
15 0230-02

KNR-W 2-
15 0233-03

KNR-W 2-
15 0234-03

TZKNBK
XV 0756-
01

KNR-W 4-
01 0916-01

Opis i wyliczenia
5

Umywalki pojcdyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

2

Ustfpy / pluc/ka ustppowa typu "kompakt"

3

Pisuary s/eregowe - 2 pisuaiy w szeregu

1

Czys/£7^nic i mycic posad/ck kamiciinych i terakotowych, gla/ur> iia
scianach

3

Naprawa podokiennikow drewnianych

2

j.m. Puszcz
szl. 5.000

kpl.

kpl.

kpl

kpl.

kpl.

kpl-

m2

m*

szt.

szt.

RAZEM

2.000
RAZEM

3.000
RAZEM

1 .000
RAZEM

3.000
RAZEM

2.000
RAZEM

Razem

5.000

2.000

3.000

1.000

3.000

2.000

Jerxy Leszek Pronko
upr. bud.nr: WBPP-NB-7210/41/B2
specjalnoSC: konsttukcyino-budowlana
zakres: ogtflnobudowlany
K UP/I 8/3621/0 2
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