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PROJEKT DOKUMENTACJI 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone dla zamówień o wartości 
przewyższającej kwotę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ale nie przewyższającą kwoty 

określonej dla progów unijnych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.)  

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23  
w Grudziądzu 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt. 1) ustawy pzp 

LICZBA ZADAŃ: 1 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ POSTĘPOWANIA: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: numer: 2021/BZP 00064323/01 z dnia 25.05.2021 r.- Biuletyn 
Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

„ZATWIERDZAM” 

KOMENDANT 

 

 

płk Robert SZUMNY 

 

dnia: …………………………. 
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Rozdział 1 
Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Nazwa:           SKARB PAŃSTWA - 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

Adres:                     ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz    

Numer faksu:                      261 48 32 22  

Adres poczty elektronicznej:         13wog.przetargi@ron.mil.pl 

Adres strony prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  

            https://platformazakupowa.pl/pn/13wog 

Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:      

zakres spraw formalno-prawnych:          p. Magdalena Biernacka 

zakres spraw w przedmiocie zamówienia:  p. Mariusz Hnat 

Zasady komunikowania w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia normuje Rozdział 11 SWZ. 
 

 godziny urzędowania 13WOG: od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 do 15.30, w piątki  
od godz.7.00 do godz. 13.00. 

 Zamawiający jest jednostką budżetową i jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 106 j.t.) 

Rozdział 2 
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p./ 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym bez 
możliwości przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy p.z.p. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej (art. 281 ust. 2 pkt. 17 p.z.p.). 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 281 ust. 2 pkt. 14 p.z.p.). 

Rozdział 3 
Opis przedmiotu zamówienia i projektowane postanowienia umowy. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 5) i pkt. 7) ustawy p.z.p. oraz art. 281 ust. 2 pkt. 4), 5) ustawy p.z.p./ 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy  
ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami w Rozdziale 3 SWZ oraz szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia i zakresem robót zawartym w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz na 
warunkach określonych w Załączniku nr 3  do SWZ. 

Załącznik nr 1 do SWZ stanowi specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót 
(STWiOR) wraz z przedmiarem robót 

STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – należy przez to 
rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, składa się z Przedmiaru robót  zawierającego zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

Załącznik nr 3 do SWZ stanowią projektowane postanowienia umowy 
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2. Opis i liczba części zamówienia:  

Liczba zadań: 1 

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy  
ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie oraz 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym dokumentacji projektowej,  
w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Budynek w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny,  
z wyłączeniem części tego budynku, gdzie będą wykonywane roboty. 
 
Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dla osób przebywających na terenie kompleksu i budynku i niezakłóconą możliwość użytkowania 
budynku w części tzw. czynnej – nie wyłączonej z eksploatacji na czas remontu. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 

1) wewnętrznych robót budowlanych: wymiana części stolarki drzwiowej; roboty murarskie; roboty 
tynkarskie; roboty posadzkarskie: wymiana wykładzin podłogowych oraz układanie płytek 
podłogowych wraz z wykonaniem cokolików płytkowych; zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych; 
naprawa balustrad schodowych wraz z zabezpieczeniem malarskim; roboty malarskie powierzchni 
ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi gipsowych; wymiana kratek wentylacyjnych; 

2) naprawę ściany zewnętrznej; 

3) odtworzenie naświetli okien piwnicznych; 

4) wymianę części instalacji sanitarnej; 

5) wymianę części instalacji elektrycznej; 

6) wywóz i utylizację odpadów budowlanych i złomu. 
 

Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na ogrodzeniu  
i oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, wykonanie i utrzymanie 
zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, wygrodzenie 
terenu robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i cenie umowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót – 
„harmonogramu robót” w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wskazanym treścią zawartej 
umowy. 
Wykonawca w harmonogramie robót określi w szczególności terminy i zakres robót będących 
przedmiotem odbiorów częściowych.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 
najpóźniej w dniu przekazania w dniu przekazania terenu robót. 

 

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót 
budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1125) 

KOD CPV: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe; 
KOD CPV: 45262522-6 - roboty murarskie; 
KOD CPV: 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; 
KOD CPV: 45320000-6 - roboty izolacyjne; 
KOD CPV: 45410000-4 - tynkowanie; 
KOD CPV: 45431000-7 - kładzenie płytek; 
KOD CPV: 45432111-5 - kładzenie wykładzin elastycznych; 
KOD CPV: 45232460-4 - roboty sanitarne; 
KOD CPV: 45442100-8 - roboty malarskie; 
KOD CPV: 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne; 
KOD CPV: 90500000-2 - usługi związane z odpadami. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do: 
 
 

1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do 
przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt),  

2) zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami, zniszczeniami; 

3) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku  
i przebywającym  w budynku oraz wokół budynku,  

4) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku  
i kompleksu wojskowego; 

5) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z terenu 
kompleksu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej; 

6) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia 
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki 
do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową. 
 

Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za 
szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 

 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób 
kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów 
budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do 
stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.), 
posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

6. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej  
i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, 
funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami 
budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, 
przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

8. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja 
obciążają Wykonawcę.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji 
odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy  
o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 797  z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności. 

Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia  w zakresie zezwoleń 
wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz.U. 2020 r., poz. 797 z późn.zm.).  

W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien 
wykazać podwykonawcę wraz z ofertą.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, 
Zamawiający  uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym 
zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych 
złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony  
w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie 
możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru.  
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Z każdorazowego wywozu  i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego  
z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, kolorowy, żeliwny).  

Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu 
Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym 
samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu 
złomu. 

Wartość złomu zostanie ustalona następująco: 

ilość kg złomu stalowego x 0,80 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim); 

ilość kg złomu żeliwnego x 0,99 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim); 

ilość kg złomu kolorowego (mosiądz) x 15,50 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim); 

ilość kg złomu kolorowego (aluminium) x 4,63 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim); 

ilość kg złomu kolorowego (miedź) x 28,23 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim); 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia - wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest 
zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej na czas realizacji umowy zawartej 
pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy p.z.p. 

Zasady normujące: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób; 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa z art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy p.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 

zostały określone treścią projektowanych postanowień umowy w treści § 2 ust. 14 (Załącznik  
nr 3 do SWZ). 
 

12. Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu 
przygotowania oferty (wizja lokalna nie jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy warunkującym 
złożenie oferty): 

1) o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować Zamawiającego (poprzez platformę 
zakupową), w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiający wyznaczy termin dokonania wizji lokalnej; 

2) osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione do udostępnienia terenu  
w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie 
merytoryczne zapytania należy kierować bezpośrednio do Zamawiającego zgodnie z przyjętymi 
zasadami komunikowania się. 

3) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji 
lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości;  

4) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (Załącznik nr 8 do SWZ). 

Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej, wizja ma służyć  
okazaniu obiektu robót budowlanych. 

13. Zakazuje się dokonywania podczas wizji lokalnej i realizacji zamówienia, zdjęć, nagrań, 
zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”. 

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

15. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane 
Postanowienia Umowy”. 
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16. Zamawiający wobec treści  art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość 
wprowadzenia zmiany do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy;  

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa i dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy określone w SWZ. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2) zmiany zakresu podwykonawstwa; 

3) zmiany osoby kierującej robotami po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba ta jest 
uprawniona odpowiednio: 
 

 w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym  
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, należąca w sposób czynny do Izby Inżynierów 
Budownictwa; 

 w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należąca w sposób 
czynny do Izby Inżynierów Budownictwa; 

 w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym  
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, należąca w sposób czynny 
do Izby Inżynierów Budownictwa; 
 

4) w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych 
związanych z przedmiotem zamówienia, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym,  
a stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych poprzez zmianę umowy. 
Przedstawiciel 13 WOG w przypadku wystąpienia takich okoliczności jest zobowiązany  
do udokumentowania zasadności przeprowadzenia robót dodatkowych i wystąpienia przesłanek,  
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p. 

W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych  
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p., wniosek o dokonanie zmiany umowy wraz  
z kosztorysem dodatkowym składa Wykonawca określając w nim proponowany zakres niezbędnych 
zmian z opisem okoliczności je uzasadniających. 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku do: 
- uzupełnienia wniosku wraz z kosztorysem; 
- przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz z uzasadnieniem;  
lub 
- odrzucić wniosek.  

Jeżeli ceny wnioskowanych robót dodatkowych nie będą wynikały z kosztorysu ofertowego 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z wnioskiem kosztorysu dodatkowego,  
w którym zaproponowane ceny jednostkowe odzwierciedlać będą realną wartość robót  
z uwzględnieniem zysku nie większego niż przyjętego w kosztorysie ofertowym. Proponowane tak 
ceny nie mogą być jednak wyższe niż ceny jednostkowe określone w ogólnodostępnych cennikach np. 
SEKOCENBUD. 
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W razie zaistnienia sporu w zakresie ceny i stawek kosztorysu dodatkowego, strony mogą powołać 
niezależnego kosztorysanta, którego koszty poniosą strony w równych częściach. 

Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze 
Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i dokumentami w odniesieniu do pkt. 1). W przypadku 
wystąpienia zmiany, o której mowa w pkt. 3 wystarczającym będzie zgłoszenie pisemne Wykonawcy, 
zaakceptowane zwrotnie przez Zamawiającego. 

Zmiana jakiejkolwiek osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w stosunku do wskazanych 
przed przystąpieniem do realizacji umowy przez Wykonawcę, wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy 
odnośne kwalifikacje proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu 
wymienionego.  
 

17. Zamawiający nie przewiduje:  
 

1) składania ofert wariantowych (art. 281 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.); 

2) zastosowania wymagań (w zakresie zatrudnienia osób wykonujących zadania w ramach zawartej 
umowy o zamówienie publiczne), o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy p.z.p. (art. 281 ust. 2 
pkt. 7 i 8 ustawy p.z.p.); 

3) ubiegania się o zamówienie wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy p.z.p. 
(art. 281 ust. 2 pkt. 9 p.z.p.); 

4) możliwości składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów 
elektronicznych do ofert (art. 281 ust. 2 pkt. 18 p.z.p.); 

5) udzielania zamówień, o których mowa w art. 305 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy p.z.p.  
(art. 281 ust. 2 pkt. 11 ustawy p.z.p.); 

6) zawarcia umowy ramowej (art. 281 ust. 2 pkt. 16 p.z.p.); 

7) sprawdzania przez Wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których 
mowa 131 ust. 2 (art. 281 ust. 2 pkt. 12 ustawy p.z.p.). 

8) obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań (art. 281 ust. 2 pkt. 15 
ustawy p.z.p.). 

 

Rozdział 4 
Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 6) ustawy p.z.p./ 

1. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny się zakończyć w terminie do 105 dni 
roboczych od daty przekazania terenu robót (nie później niż do 30.11.2021 r.). Roboty 
budowlane winny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (od poniedziałku do 
piątku oraz w soboty w godz. 7.00 do 18.00). 
 

Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku każdego tygodnia –  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

2. Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu robót nastąpi nie później niż w ciągu 7-dni 
roboczych od daty zawarcia umowy. 

 
 

Rozdział 5 
Podwykonawstwo. 

 

1. Wykonawca może w myśl art. 462 ust. 1 ustawy p.z.p. powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy  
(z wyłączeniem zastosowania art. 462 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p.), jest zobowiązany wskazać w ofercie:  

1) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2) nazwy ewentualnych podwykonawców (jeżeli są już znani). 
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Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że podwykonawca, na którego się powołuje nie podlega 
wykluczeniu na zasadach i warunkach określonych dla Wykonawcy w Rozdziale 8 SWZ. 

Wymagane informacje o podwykonawcach (o ile dotyczy) Wykonawca przedstawia  
w oświadczeniu składanym wraz z ofertą – druk Załącznika nr 5 do SWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom Zamawiający  uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 

2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy na etapie składania ofert do przedkładania umów lub ich 
projektów z podwykonawcami.  

W przypadku gdy Wykonawca przedłoży taką umowę lub projekt Zamawiający zastrzega,  
iż obowiązki w szczególności w zakresie terminów związanych z wniesieniem sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, akceptacji tego rodzaju umów będą podjęte i liczone od dnia przekazania informacji  
o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 
 

Rozdział 6 
Terminy obowiązujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 11-13-14) ustawy p.z.p./ 

1. Termin związania ofertą. 
/art. 281 ust. 1 pkt. 11) w z. z art. 307 ustawy p.z.p./ 

1) Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 13.07.2021 r. 
tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

2) W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres,  
nie dłuższy niż 30 dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2), wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

2. Sposób i termin składania ofert. 
/art. 281 ust. 1 pkt. 13) ustawy p.z.p./ 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/13wog w myśl ustawy p.z.p. na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 14.06.2021 r. g. 07.30. 

2) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta 
została zaszyfrowana i złożona. 

3) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty przy użyciu 
platformy zakupowej znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

4) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani również 
wycofać złożonej oferty 
 

3. Termin otwarcia ofert. 
/art. 281 ust. 1 pkt. 14) ustawy p.z.p./ 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godz. 08.00. 
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2) Sesja otwarcia ofert nie ma charakteru jawnego z udziałem Wykonawców oraz nie będzie 
transmitowana za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line. 

3) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach. 

5) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie  
po usunięciu awarii. 

6) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

 

Rozdział 7 
Podstawy wykluczenia. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 15) ustawy p.z.p./ 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się na podstawie art. 108 ustawy PZP,  
z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p., Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające  
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba  
że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie  
od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy p.z.p., doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia.  

 
Rozdział 8 

Warunki udziału w postępowaniu. 
/art. 281 ust. 2 pkt. 2) ustawy p.z.p./ 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zdolność do 
występowania w obrocie gospodarczym i są zdolni do należytego wykonania zamówienia, 
spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności 
zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy p.z.p. w następującym zakresie: 

a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty 
budowlane, każda obejmująca jednocześnie roboty ogólnobudowlane, roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych.  

Każda wykazana zrealizowana robota winna stanowić co najmniej kwotę 500.000,00 zł brutto. 

W przypadku gdy Wykonawca legitymuje się robotą budowlaną obejmującą większy zakres niż 
wymagany przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w wykazie robót wskazać 
wartość odrębnie dla rodzaju robót wymaganych przez Zamawiającego (wartość ta nie może być 
niższa niż minimalna wymagana przez Zamawiającego jak powyżej). 

 

b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego co 
najmniej:  

 jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do 
realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym minimum  
w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności 
konstrukcyjno–budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa; 

oraz 

 jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do 
realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót elektrycznych – uprawnionym w minimum  
w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należącym w sposób czynny do 
Izby Inżynierów Budownictwa; 

oraz 

 jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do 
realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót sanitarnych – uprawnionym w minimum  
w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności 
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instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, należącym w sposób czynny do Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie „w sposób czynny” należy rozumieć 
przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została 
zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 j.t.). 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 8 
ust. 1 SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – art. 118 ustawy p.z.p. 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który 
polega na jego sytuacji, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 
winy. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą,  
w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego wynika: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  
o których mowa w Rozdziale 8 ust. 1 SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden 
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z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten Wykonawca będzie faktycznie 
realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa. 

 W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: 

1) stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności  
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; 
 

2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy 
– art. 117 ust. 4 ustawy PZP. 

 
5. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia. 

 
Rozdział 9 

Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz pozostałych 
dokumentów. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 15) i ust. 2 pkt. 3) ustawy p.z.p./ 

1. Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć: 

1) Kosztorys ofertowy – według Załącznika nr 2; 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy p.z.p.)  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym Rozdziałem 8 SWZ 
(art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.) - aktualne na dzień składania ofert Załącznik nr 4 do SWZ; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach 
określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy  
z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia. 

3) Informacje o Wykonawcy - Załącznik nr 5 do SWZ 

4) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów jeżeli Wykonawca celem spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie polega 
na innym podmiocie – o ile dotyczy – Rozdział 8 SWZ.  

5) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub 
notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 
oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym).  
 

W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy został 
wystawiony jako dokument w postaci papierowej należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym poświadczającym zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem  
w postaci papierowej może dokonać również notariusz - art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - 
Prawo o notariacie. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja 
lub spółki cywilne lub inną formę prawną. 

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden 
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 7 
SWZ. 

2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem 
prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne 
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pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia publicznego na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ. 

4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia 
muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania danego podmiotu. 

5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana 
do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie. 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów) składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju  
i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz  
z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami  
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ. 

Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę realizacją robót budowlanych 
określonych w Rozdziale 8 ust. 1a) SWZ. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów jak powyżej, 
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów  
w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane 
były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

2) oświadczenie o dysponowaniu kierownikami robót celem wykazania spełnienia warunku 
w zakresie zdolności zawodowej skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat kwalifikacji 
zawodowych i uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
danymi osobami. 

Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych 
na dzień ich złożenia. 
 
Zamawiający wymaga wykazania osoby określonej przez Zamawiającego w Rozdziale 8  
ust. 1b) SWZ. 
Druk oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ. 

 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
 

 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dane umożliwiające dostęp do tych środków 

 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  
i aktualność. 

5. Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych. 
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Rozdział 10 
Wymagania dotyczące wadium. 

/art. 281 ust. 2 pkt. 10) ustawy p.z.p./ 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu 
składania ofert w wysokości 20.000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale 
6 ust. 1 SWZ. 

3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 
wadium,  zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy. 

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 
310, 836 i 1572). 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale 9 ust. 4 pkt. 2-4 SWZ,  
z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.  

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY        

54 1010 1078 0105 5913 9120 2000 

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych  
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania 
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4, należy przekazać wraz  
z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog).  

Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta. 

8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy 
oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 

9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim 
Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy. 

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej  
do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  
o którym mowa w art. 107 ust.  lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym 
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mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 98 oraz art. 450 ust. 3 
Ustawy). 

 

Rozdział 11 
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, wymaganiach technicznych  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 
/art. 281 ust. 1 pkt. 8) ustawy p.z.p./ 

1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się poprzez elektroniczną 
platformę zakupową:  https://platformazakupowa.pl/pn/13wog 

1) Korespondencję, dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów  
i oświadczeń, zapytania, wnioski składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy 
zakupowej. 

2) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca winien 
posługiwać się nazwą i numerem sprawy lub „ID” postępowania.  

Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 344 j.t.). 

3) Zasady wyjaśniania SWZ (art. 284 ustawy p.z.p.): 

 Wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie postanowień SWZ; 

 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień (publikowane w komunikatorach publicznych 
platformy zakupowej prowadzonego postępowania) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął  
do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert; w tym przypadku 
jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa, przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert; 

 przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ; 

 w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień mimo braku obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ bez konieczności przedłużenia 
terminu składania ofert lub pozostawić wniosek bez rozpoznania; 

 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w: 

 Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
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środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452)  

oraz  

 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). 

5) Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy 
zakupowej – kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl 

6) Zamawiający nie przewiduje innej formy komunikacji niż środki komunikacji elektronicznej. 

7) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego następująco: 

dokumenty w formacie „pdf” – zaleca się podpisać formatem PAdES 

dopuszcza się podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu 
XAdES 

podstawa: § 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 

Za datę przekazania dokumentów oraz innych informacji w sprawie za pomocą platformy zakupowej, 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej i pojawieniu się komunikatu  
o wysłaniu wiadomości do Zamawiającego.  

2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zapoznał się i akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na Platformie zakupowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za 
wiążący. 

3. Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w zakresie m.in. logowania, 
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert i innych dokumentów w toku 
postępowania oraz innych czynności podejmowanych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem - obsługą systemu platformy zakupowej  
po stronie Wykonawców, zaleca się bezpośredni kontakt z: 

Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl 

pod numerem telefonu: 22/ 1010202 oraz pod adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania 
sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, tj.: 
 

1) stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji : pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os×10 4, 
Linux lub ich nowsze wersje; 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 
10 0;  

4) włączona obsługa JavaScript; 
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5) zainstalowany program Adobe Acrobat Rader lub inny obsługujący format plików .pdf; 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie 
UTF8; 

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl. 
 

Rozdział 12 
Sposób obliczenia ceny. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 16) ustawy p.z.p./ 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i własnym staraniem zdobywa 
wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania. 

2. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przy kalkulacji ceny całość prac związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających gwarancje 
prawidłowego ich wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo wyspecyfikowane w 
przedmiarze robót oraz STWiOR. W zakres tych prac wchodzą w szczególności: robocizna, zakup 
materiałów, sprzętu, urządzeń i elementów wyposażenia, ich transport, montaż, wbudowanie, 
zamocowanie, wykonanie zabezpieczeń, oraz wszelkie inne prace pomocnicze (koszty bezpośrednie, 
ogólne i wynikające z działalności gospodarczej związane z ryzykiem Wykonawcy, kalkulowany zysk, 
wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane  z wykonaniem zamówienia). 
 

3. Cenę ofertową stanowi cena kosztorysowa  brutto.  

Kosztorys ofertowy należy wykonać metodą uproszczoną.  

Kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu ceny kosztorysowej (Ck) jako sumy iloczynów 
ustalonych jednostek przedmiarowych (L) i ich cen jednostkowych (Cj), z uwzględnieniem 
podatku od towarów i usług (Pv) według wzoru: 

Ck= ∑ L × Cj + Pv 
 

Wykonawca ma obowiązek złożyć kosztorys ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

Dopuszcza się złożenie kosztorysu w formie elektronicznego wydruku z programu 
kosztorysowego dostępnego Wykonawcy pod warunkiem, iż pozycje wyszczególnione przez 
Zamawiającego na druku Załącznika nr 2 do SIWZ będą w pełni w nim wykazane a kalkulacja 
będzie przejrzysta i będzie zawierać elementy cenowe w odniesieniu do każdej wykazanej 
pozycji robót. 

Zamawiający pomocniczo wskazał w druku przedmiaru robót numery KNR celem umożliwienia Wykonawcom 
wykonania kosztorysu ofertowego w programach elektronicznych dostępnych Wykonawcom – na zasadzie 

wykorzystania odpowiednika zakresu robót przyporządkowanemu do KNR określonymi w kosztorysie 
ofertowym i przedmiarze robót,  

Wykonawca stosując KNR winien mieć na uwadze zawarcie w składanej ofercie - kosztorysie OPISU 
ROBÓT zgodnie z określeniami (pełen opis) użytymi przez Zamawiającego.  

1) Cena jednostkowa netto to cena za 1 jednostkę miary danej pozycji przedmiarowej (bez kwoty 
podatku VAT). 

2) Wartość netto pozycji kosztorysowej, bez kwoty podatku (iloczyn ceny jednostkowej netto  
i ilości przedmiarowej). 

3) Stawka VAT w procentach (w %) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106 j.t.). 

4) Ogółem wartość brutto robót to wartość netto kosztorysu wraz z kwotą podatku VAT (suma 
wartości netto pozycji kosztorysowych i wartości podatku VAT). 

5) Wartość brutto robót stanowi podstawę oceny oferty. 
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4. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku 
na każdym etapie wyliczenia ceny. 

5. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (Podstawa:   
art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2020 poz. 106 j.t.). 

6. Cenę należy podawać w złotych polskich (PLN). 

7. Ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego są w okresie obowiązywania umowy 
niezmienne. 

8. Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może 
być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

9. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 281 ust. 2 pkt. 13 p.z.p.). 

10. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje zawarte w kosztorysie ofertowym. 

11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 106 t.j.), dla celów zastosowania kryterium ceny i porównania ofert, Zamawiający doliczy  
w przedstawionej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć 
(art. 225 ustawy p.z.p.). 

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej Wykonawca wraz z ofertą: 

1) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego; 

2) wskazuje nazwy towaru, numeru pozycji asortymentowej towaru, którego dostawa będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazuje wartość towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku; 

4) wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 
zastosowanie.  

Wykonawca zamieszcza dane w ofercie lub odrębnym dokumencie w formie oświadczenia. 

 

Rozdział 13 
Opis sposobu przygotowania oferty  składania dokumentów oraz oświadczeń. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 12) ustawy p.z.p./ 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – SWZ. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy p.z.p., oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 
ustawy p.z.p., pełnomocnictwo,  sporządza się i przekazuje w postaci elektronicznej, przy użyciu 
platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy. 

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane  
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

Oświadczenia, o których mowa w SWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub w elektronicznej kopii oświadczenia 
poświadczonego za zgodność z oryginałem. 
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W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania), zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,  
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa powyżej dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) pełnomocnictwa - mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym 
mowa może dokonać również notariusz. 

Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

W przypadku elektronicznego podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem 
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy  
do oferty dołączyć stosowne elektroniczne pełnomocnictwo na zasadach określonych  
w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 4 SWZ. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

2. Wykonawca składa ofertę w języku polskim, w formie i postaci elektronicznej w postępowaniu  
za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog.  

Korzystanie przez Wykonawcę z platformy zakupowej jest bezpłatne. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy lub postaci 
elektronicznej. Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych zgodne z Obwieszczeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
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dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych, w szczególności rekomendując następujący format 
przesyłanych danych: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, odt. 
 
Oferta winna być podpisana pod rygorem nieważności: 

w formie elektronicznej (zgodnie z art. 781 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1740) - do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 
oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym)  

lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  

lub  

w postaci elektronicznej podpisem osobistym  

/art. 117 ust. 2 i art. 64 ustawy p.z.p./ 

W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne  
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji na platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  
 
Zaleca się złożenie oferty z co najmniej 24h – wyprzedzeniem celem uniknięcia działania tzw. siły 
wyższej np. awarii działania sieci internetowej, platformy zakupowej i innych problemów techniczno 
- informatycznych. 
 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić, wycofać ofertę na zasadach 
określonych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  
 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 j.t.), które 
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym 
pliku z jednoczesnym oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” i wraz 
z plikami tzw. „jawnymi” skompresowane do jednego pliku (ZIP) lub w miejscu  
„w kroku 1” składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa według 
instrukcji platformy zakupowej. Zaleca się na platformie zakupowej wykorzystanie w formularzu 
składania oferty miejsca wyznaczonego do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany 
do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym:  jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz 
czy są one w jakikolwiek sposób  dostępne dla innych podmiotów. 

Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p. 
 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie  
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez 
Wykonawców. 
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Rozdział 14 
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 17) ustawy p.z.p./ 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska 
największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone  
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu kryterium:  

  cena oferty Cn = 60%: 
C of.n. 

Cn = ----------------------- x 60 pkt  
Cof.b. 

 
gdzie:  

Cn    – liczba punktów za kryterium cena 

Cof.n. – cena oferty najniższej  

Cof.b. – cena oferty badanej  
 

  gwarancja G = 40% 
  G of.b. 

G = ----------------------- x 40 pkt  
  G Z 

gdzie:  
G    – liczba punktów za kryterium termin gwarancji 

GZ.  – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego 

Gof.b. – okres gwarancji oferty badanej  

 

Wykonawca, może zaoferować minimalny termin gwarancji 60-miesięcy od dnia protokolarnego 
odbioru robót, maksymalnie do 84-miesięcy. 

Wykonawca wskazuje termin gwarancji poprzez wpisanie w treści kosztorysu ofertowego  
(Załącznik nr 2 do SWZ) oferowaną liczbę miesięcy wybranej przez siebie z przedziału od  
60-miesięcy do 84-miesięcy.  

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
oferuje minimalny termin gwarancji określony przez Zamawiającego przyjmując do obliczeń termin 
gwarancji 60-miesięcy. 

Wskazanie terminu gwarancji dłuższego niż 84-miesiący skutkować będzie przyjęciem przez 
Zamawiającego do obliczeń punktów w rankingu ofert terminu 84-miesięcy gwarancji.  
W przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawcę wiązać będzie termin gwarancji 
faktycznie wskazany w ofercie. 

Zaproponowanie gwarancji poniżej terminu 60-miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako 
niezgodnej z SWZ.  

3. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pn – łączna liczba punktowa) za kryterium ceny  
i gwarancji według wzoru: 

Pn=Cn +G 

4. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną  
wg w ust. 3, zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

6. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez 
zaokrąglania punktów z trzeciego miejsca wyniku działania matematycznego).  

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert 
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
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Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. 

 

Rozdział 15 
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
/art. 281 ust. 1 pkt. 18) ustawy p.z.p./ 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego (w formie pisemnej  
z wyłączeniem zastosowania elektronicznej możliwości jej zawarcia), z uwzględnieniem art. 577, 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 
10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,  
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. W przypadku nie dysponowania przez 
Zamawiającego danymi Wykonawcy niezbędnymi do wypełnienia treści umowy Wykonawca jest 
zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie do udostępnienia tych danych w określonym treścią 
wezwania terminie. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 
stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ, uzupełnionych o zapisy wynikające z treści złożonej i wybranej 
oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy (jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o zamówienie), Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
umowy konsorcjum, zawierającej m.in.: 

 zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

 zakres działania poszczególnych Strona umowy; 

 czas obowiązywania umowy (nie krótszy niż termin obejmujący realizację zamówienia i gwarancję, 
rękojmię). 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 
ofert spośród ofert pozostałych złożonych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie. 
 

Rozdział 16 
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

/art. 281 ust. 2 pkt. 19) ustawy p.z.p./ 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
Zamawiającego wynikającego z umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym  

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
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3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w dokumentach,  
o których mowa w Rozdziale 15 ust. 3 pkt. 2-5 SWZ - Wykonawca winien uzyskać akceptację 
Zamawiającego co do poprawności jego wniesienia (np. przesłanie projektu poprzez platformę 
zakupową, z dopiskiem Komisja przetargowa oraz wskazaniem numeru sprawy, w której 
zabezpieczenie zostanie ustanowione). 

5. Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej winno wynikać  
w szczególności   – bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego  zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem niewykonania lub 
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument winien również 
zawierać informacje: 

 wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę 

 informację, że gwarant zapłaci żądaną kwotę bez względu na winę i na fakt, który z podmiotu wspólnie 
występującego, przyczynił się do nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego:  

NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 
88 1010 1078 0105 5913 9120 1000 

 
 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres co najmniej od dnia 
obowiązywania umowy do 30 dnia po dacie zakończenia jej realizacji. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia w czasie realizacji umowy winna być dokonywana (o ile dotyczy)  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane – art. 453 ust. 1 ustawy p.z.p. 

 

Rozdział 17 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

/art. 281 ust. 1 pkt. 19) ustawy p.z.p./ 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy „Środki Ochrony Prawnej” – art. 505-590. 
 

Rozdział 18 
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego jest  13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; 

2)  w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  
- p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; 
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3) dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania 
zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom 
w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, 
prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją 
dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, 
którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe;   

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas 
trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają  
z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, 
który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn 
leżących po jego stronie;   

7) w odniesieniu do indywidualnych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym 
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, 
że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO; 

Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

2. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku 
informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane 
Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 
że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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Załączniki: 
Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

i  dokumentacja projektowa (w tym przedmiar robót); 

Załącznik Nr 2: Kosztorys ofertowy – składany jako oferta; 

Załącznik Nr 3: Projektowane postanowienia umowy; 

Załącznik Nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału  
w postępowaniu  – składane wraz ofertą; 

Załącznik Nr 5 Informacje o Wykonawcy – oświadczenie – składane wraz z ofertą; 

Załącznik Nr 6: Wykaz wykonanych robót budowlanych – dokument składany na wezwanie 
Zamawiającego; 

Załącznik Nr 7: Oświadczenie o dysponowaniu kierownikami robót (Wykaz osób) celem wykazania 
spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej – dokument składany na 
wezwanie Zamawiającego; 

Załącznik Nr 8: Protokół z wizji lokalnej. 
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Klasyfikacja robót:     

 
45111300-1                     - Roboty rozbiórkowe 

45262522-6                     - Roboty murarskie 

45421100-5                     - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

45320000-6                     - Roboty izolacyjne 

45410000-4   - Tynkowanie  

45431000-7    - Kładzenie płytek 

45432111-5   - Kładzenie wykładzin elastycznych 

45232460-4  - Roboty sanitarne 

45310000-3  - Roboty instalacyjne elektryczne 

45442100-8  - Roboty malarskie 

  90500000-2   - Usługi związane z odpadami 
 
 
 
 

 
 
 

Zadanie:              Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy  

    ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu. 

 
 Obiekt:     Budynek nr 4 – budynek zamieszkania zbiorowego na   
                       terenie koszar 
 
 Branża:     budowlana, elektryczna i sanitarna 
     
 Adres:      86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 11-23 
 
 Inwestor:     13 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
       86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 
 
 
  
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 
Strona 2 z 33 

 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji  
1.3. Podstawa opracowania Specyfikacji 

 
2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
2.4. Informacje o terenie budowy 

2.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
2.6. Określenia podstawowe 

 
3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

3.2. Wariantowe stosowanie materiałów  
3.3. Opis standardu zasadniczych materiałów budowlanych 

 
4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
4.2. Podstawowy sprzęt budowlany 

 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
5.2. Obowiązki Wykonawcy 
5.3. Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze 

 
6. DOKUMENTY   BUDOWY 

6.1. Książka obmiarów 
6.2. Dokumenty laboratoryjne 
6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4. Odbiór pogwarancyjny  

   
 
 
 
 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 
Strona 3 z 33 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru 

remontowych robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych obejmujący w szczególności 

wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych. 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji 

 Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu                        

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych przedmiarami 

robót budowlanych. 

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji: 

1.3.1. Zalecenia wynikające z potrzeb użytkowników. 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu. 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

 Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży budowlanej i elektrycznej określony                                   

w Przedmiarze Robót dla zamówienia publicznego pod nazwą określoną w punkcie 2.1 

 Specyfikacja dotyczy wykonania robót remontowych w następującym zakresie: 

  BUDYNEK NR 4: 

2.2.1. Wewnętrzne roboty budowlane: 

 wymiana części stolarki drzwiowej; 

 roboty murarskie; 

 roboty tynkarskie; 

 roboty posadzkarskie: wymiana wykładzin podłogowych oraz układanie płytek 

podłogowych wraz z wykonaniem cokolików płytkowych; 

 zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych; 

 naprawa balustrad schodowych wraz z zabezpieczeniem malarskim; 

 roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi 

gipsowych; 

 wymiana kratek wentylacyjnych; 

2.2.2. Naprawa ściany zewnętrznej. 

2.2.3. Odtworzenie naświetli okien piwnicznych. 

2.2.4.  Wymiana części instalacji sanitarnej. 
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 2.2.5. Wymiana części instalacji elektrycznej; 

 2.2.6.    Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych oraz złomu; 

 Wszystkie  prace  należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i 

właściwe warunki pracy dla jego użytkowników.  Harmonogram prac należy uzgodnić z inspektorem 

nadzoru. 

Powyższy zakres robót jest kolejnym, II etapem remontu obiektu. W I etapie wykonane zostały 

analogiczne roboty w części lewej obiektu. 

2.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących: 

2.3.1. Oświetlenie terenu robót 

2.3.2. Znaki ostrzegawcze na terenie robót 

2.3.3. Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy 

2.3.4. Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót 

2.4. Informacje o terenie budowy 

2.4.1. Opis ogólny: 

Budynek nr  4 – (budynki zamieszkania zbiorowego na terenie koszar) – Budynek 

murowany, konstrukcja dachów drewniana, dach kryty dachówką karpiówką , posiada 

instalację elektryczną, wod.-kan., c.o., odgromową. 

2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy  obiekt przeznaczony do remontu, wskaże teren przy 

budynku niezbędny do zorganizowania zaplecza magazynowego i socjalnego budowy. 

Energia elektryczna, WC budowy i woda – odpłatnie, zgodnie z warunkami ustalonymi w 

protokole przekazania placu budowy i w umowie. Przekazanie nastąpi protokolarnie w dniu 

wskazanym w umowie. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru potwierdzenie odbycia szkoleń BHP, Ppoż. oraz z Ochrony 

Informacji Niejawnych wraz z wykazem osób przeszkolonych.   

Wykonawca przed wejściem na budowę dostarczy  inspektorowi nadzoru wykaz 

pracowników przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji  zadania oraz wykaz pojazdów  

i kierowców w celu wystawienia przepustek zezwalających na wejście i wjazd na teren 

jednostki wojskowej. Wykaz powinien zawierać: imię, nazwisko, seria i nr dowodu 

osobistego, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm , rodzaj i nr rejestracyjny samochodu 

oraz dane kierowcy.   
  

2.4.3. Zgodność robót ze ST 

Niniejsza ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  Zamawiającego    

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
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rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: 

ST, Przedmiar robót. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych,               

a o ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który w porozumieniu 

ze swoim przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze ST. 

W zakresie wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac 

związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dających 

gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie zostały one szczegółowo 

wyspecyfikowane w przedmiarze robót i ST. W zakres tych prac wchodzą w szczególności: 

zakup materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia; ich transport, montaż, wbudowanie 

zamocowanie, wykonanie zabezpieczeń, oraz wszelkie inne niezbędne prace pomocnicze. 

Należy także uwzględnić koszt wykonania wszelkich niezbędnych dokumentacji 

warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementów i robót budowlanych. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                     

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W  przypadku,  gdy  dostarczone   materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą zgodne ze ST                                           

i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.   

2.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

2.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W  okresie  trwania    budowy   i   wykonywania    robót  wykończeniowych   Wykonawca  

ma obowiązek podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót i wokół terenu budowy, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 
Strona 6 z 33 

 

oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy, w własnych pomieszczeniach biurowych  i magazynowych, 

oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu wykonywanych robót.  

Materiały łatwopalne składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami                                         

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym  

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

2.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie 

budowy, takie jak rurociągi, kable teleinformatyczne, itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

przedstawiciela Zamawiającego, oraz zainteresowanych użytkowników i będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 

2.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas    realizacji    robót    Wykonawca    przestrzegać    będzie      przepisów    dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokona przeszkolenia przez przedstawiciela JW na 

okoliczność przestrzegania przepisów obowiązujących w wojsku. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie, ponadto wykonawca i wszyscy jego pracownicy zostaną przeszkoleni z tytułu zasad 

przestrzegania przepisów ogólno wojskowych.  

Wykonawca podejmie działania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń 

wynikających z przeprowadzonych procesów pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo żołnierzy, pracowników 

jednostki oraz pracowników swojej firmy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowiązany do udziału w szkoleniu BHP i 

Ppoż. przeprowadzonym przez służby BHP i Ppoż. podległe  Jednostce na której będą 

odbywać się roboty. 

2.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 

           45111300-1                    - Roboty rozbiórkowe 

           45262522-6                    - Roboty murarskie 

           45421100-5                    - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

           45320000-6                    - Roboty izolacyjne 

           45410000-4      - Tynkowanie  

           45431000-7                    - Kładzenie płytek 

           45432111-5      - Kładzenie wykładzin elastycznych 

                   45232460-4     - Roboty sanitarne 

           45442100-8     - Roboty malarskie 

                   45310000-3     - Roboty instalacyjne elektryczne 

           90500000-2      - Usługi związane z odpadami 
 

 2.6. Określenia podstawowe 

2.6.1. "Zamawiający" –   

                              13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPORACZY                                     

                           86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 

2.6.2. "Wykonawca" - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

2.6.3. "Przedstawiciel Zamawiającego" - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do 

działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w umowie. 

2.6.4. „Kierownik robót budowlanych" - oznacza wyznaczoną przez Wykonawcę robót osobę, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

2.6.5. "Użytkownik" - oznacza osobę powołaną w dowolnej chwili przez Zamawiającego do 

odbioru i przejęcia w użytkowanie obiektu lub jego części 

2.6.6. "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" - oznacza specyfikację zamówienia, 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dotyczącą udzielenia zamówienia 

publicznego. 

2.6.7. "Przedmiar robót" - oznacza opracowanie wchodzące w skład dokumentacji, zawierające 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem lub 
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wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

2.6.8. „Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

2.6.9. „Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, które są projektowane i wykonywane jako 

potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 

są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 

uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

2.6.10. "Wycena zamówienia" - oznacza wycenę robót sporządzoną przez Wykonawcę i złożoną do 

Zamawiającego. 

2.6.11. "Oferta" - oznacza wycenioną propozycję Wykonawcy złożoną Zamawiającemu na 

wykonanie    zamówienia. 

2.6.12. "Umowa"  -  oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2.6.13. "Załącznik do oferty" - oznacza załącznik przewidziany w treści SIWZ i formularzu Oferty, 

załączonym do SIWZ. 

2.6.14. "Załącznik do umowy" - oznacza dokument stanowiący integralną część umowy, 

2.6.15.  "Data rozpoczęcia" - oznacza datę, w której Wykonawca otrzymuje zgodę Zamawiającego 

na rozpoczęcie realizacji zamówienia. 

2.6.16. "Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykończenia Robót, oraz 

przeprowadzenia prób końcowych dla robót lub ich części, ustalony w umowie. 

2.6.17. "Cena umowna" - oznacza kwotę, wymienioną w umowie jako należną do zapłacenia 

Wykonawcy za wykonanie i wykończenie przedmiotu umowy, oraz usunięcie wszelkich 

usterek w robotach, zgodnie z postanowieniami umowy. 

2.6.18. „Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego. 

2.6.19. Roboty budowlane" - oznacza roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 

stosownie do umowy, budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

2.6.20. „Remont" - oznacza wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

2.6.21. "Urządzenia budowlane" - oznaczają urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

maszyny, aparaty itp., stanowiące część Robót. 
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2.6.22. "Teren budowy" - oznacza wszystkie części terenu udostępnione przez Zamawiającego dla 

wykonania na nich robót, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzące Teren 

robót. 

2.6.23.  „Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu. 

2.6.24.  „Aprobata techniczna" - oznacza pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.6.25.  „Wyrób budowlany" - oznacza wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy, 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

2.6.26. „Dziennik   budowy"  -  oznacza   dziennik,   stanowiący   dokument  z przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

2.6.27. Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126.  

2.6.28. "Dzień" - oznacza dzień kalendarzowy. 

2.6.29. "Pisemnie" - oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub komunikację drukującą w tym 

telex, depesze, telefax, poczta elektroniczna - jeżeli ich treść zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie. 

2.6.30. „ST” – oznacza niniejszą Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać wymogom co do jakości 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 

Prawo budowlane, wymaganiom ST, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną oraz kartę charakterystyki produktu. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji obiektu i jego wykończenia muszą posiadać 

świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

 
Strona 10 z 33 

 

spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Materiały przeznaczone do 

wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Uwagi dodatkowe: 

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z 

zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004r. „o wyrobach budowlanych”. Jeżeli dany 

materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004r. – należy stosować 

przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002r. „o systemie oceny zdatności”. Wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w oparciu o system 

europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). Wykonawca robót jest 

zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji charakteryzujących dany wyrób 

budowlany, tzn.: 

-Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE” powinny być dołączone następujące dodatkowe 

informacje: 

*oznaczenie, siedziba i adres producenta; 

*ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie „CE” na wyrobie budowlanym; 

*numery certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany; 

*dane umożliwiające identyfikacje cech i deklarowanych właściwości technicznej wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu; 

-Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B” należy dołączyć następujące 

dodatkowe informacje: 

*określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

*identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według 

specyfikacji technicznej; 

*numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z która 

potwierdzono zgodność wyrobu; 

*numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

*inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

*nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu; 

3.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego                         
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o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Zamawiającego. 

3.3. Opis standardu zasadniczych materiałów budowlanych: 

3.3.1. WEWNĘTRZNE ROBOTY BUDOWLANE -  BUDYNEK NR 4: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tylko w części budynku: 

 parter, I piętro i II piętro – remont połowy każdej kondygnacji zgodnie z 

załączonym rysunkiem poglądowym – dotyczy prawej strony budynku; 

 piwnica całość, naprawa świetlików okiennych i ściany zewnętrznej oraz 

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; 

 strych został wyłączony z zamówienia – (remont do wykonania w kolejnych 

etapach); 

Wszystkie prace w tym etapie należy wykonać i zabezpieczyć tak aby zapewnić 

bezproblemowe  wykonawstwo oraz spójność dla kolejnych etapów remontów. 

  PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO 

 Drzwi stalowe antywłamaniowa do serwerowni klasy RC3 wraz z ościeżnicą  w 

wykonaniu przeciwpożarowym EI30 o wymiarach 1,00x200m- drzwi gładkie 

malowane proszkowo (kolor RAL7040), wyposażone w 3 zawiasy 

antywyważeniowe, ościeżnica stalowa gr. min. 1,5mm malowana proszkowo w 

kolorze skrzydeł,  zamek centralny 11 ryglowy klasy 6, zamek górny 3 ryglowy 

klasy 4, zestaw do plombowania, zestaw okuć z klamką od wewnątrz i zewnątrz 

oraz próg stalowy; 

 Drzwi przeciwpożarowe EI30 aluminiowe, dwuskrzydłowe,  częściowo 

przeszklone w połowie pakietu (szyby bezpieczne, przezroczyste, ognioodporne) 

o wymiarach w świetle ościeżnicy 1,40x2,00m (90+50cm) kompletne wraz z 

ościeżnicą i samozamykaczem , malowane proszkowo RAL7024, bezprogowe z 

uszczelką opadającą 

 Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI30, kompletne z ościeżnicą  o wymiarach 

1,00x2,00m oraz 0,90x2,00m wraz z zestawem do plombowania oraz 

samozamykaczem (zestaw do plombowania nie dotyczy pokojów sypialnych), 

klasa izolacyjności akustycznej min. Rw=35dB, skrzydło drzwiowe płaskie, 

oklejone obustronnie okleiną HPL drewnopodobną- dąb w tonacji średniej. 

Skrzydła drzwiowe wyposażone w: 

*automatyczną uszczelkę progową; 

*szyld z klamką ze stali nierdzewnej z rdzeniem stalowym; 

*trzy zawiasy obiektowe wzmocnione; 
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*jedna wkładka patentowa; 

Ościeżnica stalowa z możliwością montażu korpusu samozamykacza, ościeżnica 

malowana proszkowo w kolorze dobranym do koloru skrzydła. Drzwi wyposażone w 

samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem montowany do ościeżnicy po stronie 

zawiasów lub po stronie przeciwnej zawiasów. Samozamykacz musi spełniać wymogi 

bezpieczeństwa, przeznaczony do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, 

charakterystyka samozamykacza: 

*kąt otwierania do 180°, 

*kolor srebrny, 

*regulacja w zakresie – szybkość zamykania, siła zamykania, prędkość zatrzaskiwania, 

funkcja ograniczenia maksymalnego otwarcia, 

*bardzo wysoka odporność na korozję, 

*opóźnienie zamykania; 

 Kotwy stalowe; 

 Pianka poliuretanowa; 

 Nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego dł. 150cm i 180cm, szer. 20 i 

24cm; 

 Bloczki z betonu komórkowego szer. 24cm; 

 Kotwy do bloczków z betonu komórkowego; 

 Profile stalowe oraz łączniki itp. do płyt gipsowo-kartonowych; 

 Kołki rozporowe wraz z wkrętem – szybki montaż; 

 Wkręty do płyt g-k; 

 Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm wodoodporne; 

 Taśma „fizelina” do łączenie płyt g-k; 

 Masa do spoinowania płyt g-k; 

 Narożniki aluminiowe perforowane do wykończenia suchej zabudowy; 

 Akryl budowlany; 

 Gładź szpachlowa; 

 Emulsja gruntująca; 

 Emulsja gruntująca do trudnych podłoży; 

 Siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm do naprawy konstrukcji 

murowych; 

 Klej epoksydowy do siatki kompozytowej; 

 Emulsja kontaktowa do wykonywania warstw kontaktowych obrzutek pod tynki; 

 Tynk renowacyjny podkładowy – paroprzepuszczalny, hydrofilowy, mineralny, 
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tynk musi spełniać wymogi WTA; 

 Tynk renowacyjny specjalistyczny – paroprzepuszczalny, zawierający tras, 

hydrofobowy, nienasiąkliwy, mineralny, tynk musi spełniać wymogi WTA –  

Przeznaczenie – do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i 

zasolonych murów; 

 Tynk cementowo-wapienny kat.III; 

 Kotwy spiralne ze stali nierdzewnej fi 8mm do spinania pęknięć ścian; 

 Zaprawa systemowa do wypełnienia bruzd; 

 Farba lateksowa do zastosowań wewnętrznych, wysoko paroprzepuszczalna, 

bezemisyjna, pozbawiona rozpuszczalników, bardzo dobra siła krycia, bez 

konserwantów, antyrefleksyjna, gęstość 1,37-1,50g/cm3, odporność na 

szorowanie na mokro – klasa 1 (ściany i sufit),   kolor matowy do uzgodnienia na 

etapie wykonywania robót; 

 Kratki wentylacyjne 14x21 oraz 14x14 ze stali nierdzewnej; 

 Elastyczna wykładzina PVC wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową, 

antypoślizgowa R10, klasyfikacja ogniowa Bfl-S1, klasa ścieralności T, stosowana 

do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu, warstwa użytkowa 0,8mm, 

warstwa zadrukowana 0,1mm, warstwa spodnia 1,1mm, grubość całkowita 

2,0mm, kolor do uzgodnienia na etapie wykonywania robót,  

 Sznur spawalniczy do zgrzewania wykładzin; 

 Klej do wykładzin; 

 Zaprawa cementowa; 

 Zaprawa samopoziomująca na bazie cementu, grubość warstwy od 2 do 20mm; 

 Płytki gresowe podłogowe, gatunek I, antypoślizgowe R10, klasa ścieralności 4, 

wykończenie matowe – kolor do   uzgodnienia na etapie wykonania robót; 

 Płytki gresowe schodowe ryflowane, gatunek I (stopnice) , antypoślizgowe R10, 

klasa ścieralności 4, wykończenie matowe – kolor do uzgodnienia na etapie 

wykonania robót; 

 Zaprawa klejowa do płytek elastyczna; 

 Zaprawa do spoinowania; 

 Konstrukcja stalowa pod sufit podwieszany; 

 Sufit podwieszany – płyty sufitowe gipsowe laminowane folią PVC wymiarach                   

600x600mm, kolor biały, współczynnik odbicia światła do 88% bez efektu 

olśnienia, współczynnik przewodności cieplnej 0,038W(mK), współczynnik 

izolacyjności akustycznej 28dB, klasyfikacja ogniowa A2-S1, d0 zgodnie z EN 
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13501 – 1, płyty demontowane; 

 Kołki rozporowe z wkrętem fi 8mm – szybki montaż 

 Tarcica gr. min 50mm zabezpieczona impregnatem ogniochronnym 

 Klamry ciesielskie; 

 Krawędziaki wymiarowe, klasy II, zabezpieczone impregnatem ogniochronnym  

(miecze, zastrzały, kleszcze, słupy); 

 Farba ftalowa podkładowa i nawierzchniowa RAL 7024 (balustrada schodowa); 

 Pochwyt z drewna dębowego, profilowany,  zabezpieczony powłokami 

malarskimi ostateczny kształt ustalony w trybie roboczym; 

 Stalowe pręty prostokątne lub/i kwadratowe oraz płaskowniki stalowe  do 

przerobienia istniejących balustrad schodowych  (ostateczny kształt i dobór 

profili stalowych do ustalenie w trybie roboczym); 

PIWNICA, ŚWIETLIKI OKIENNE,  ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, INSTALACJA WOD.-

KAN. 

   - dwuteownik stalowy 180; 

   -nadproża prefabrykowane L19 dł. 150cm ~180cm; 

   -cegła budowlana pełna klasy 15; 

   - zaprawa murarska M7; 

   -zaprawa cementowa; 

-drzwi stalowe techniczne wewnętrzne wraz z ościeżnicą, klamka ze stali 

nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło oraz zestaw do plombowania, 

wyposażone w dwa zamki, trzy zawiasy, kolor RAL 7035, drzwi z przylgą, wymiar 

90x200cm bezprogowe; 

-drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 wraz z ościeżnicą (kompletne), klamka ze stali 

nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło, samozamykacz oraz zestaw do 

plombowania, kolor RAL 7035, wymiar 90x200cm, próg opuszczany; 

-drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 wraz z ościeżnicą, dwuskrzydłowe, oszklone 

w górnej części, kompletne, klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz, trzy 

zawiasy, kolor RAL 7035, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar w świetle 

ościeżnicy 140x200cm próg opuszczany; 

-drzwi stalowe zewnętrzne, ocieplone, pełne, dwuskrzydłowe, kompletne wraz z 

ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, zestaw do plombowania, kolor RAL 8017, 

stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 120X200cm, wyposażone w próg oraz 

zabezpieczenie przed zaciekaniem wody opadowej; 

-drzwi stalowe zewnętrzne, ocieplone, pełne, jednoskrzydłowe, kompletne wraz z 
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ościeżnicą, klamka ze stali nierdzewnej, kolor RAL 8017, stopka zabezpieczająca 

skrzydło, wymiar 90x200cm wyposażone dodatkowo w próg; 

-środek do odgrzybiania murów; 

-środek do odsalania murów; 

-beton towarowy C12/15; 

-beton towarowy C15/20; 

-siatka z prętów fi 4mm o oczku 15x15cm; 

-podsypka piaskowa 0-2mm; 

-folia izolacyjna czarna na posadzki, grubość 0,5mm,wodoszczelność 2kPa, trwałość 

na sztuczne starzenie, reakcja na ogień klasa P, trwałość na działanie alkaidów, 

wytrzymałość mechaniczna na rozdarcie – 90N; 

-folia izolacyjna 0,2mm; 

-płyty styropianowe gr. 10cmm – podłoga, EPS200; 

-płytki podłogowe gressowe, antypoślizgowe R10  o wym. 30x30cm, kolor i wzór do 

ustalenia na etapie wykonywania robót; 

   -zaprawa do fugowania – kolor dobrać do koloru płytek; 

-zaprawa klejowa do płytek ceramicznych do stosowania w pom. o podwyższonej 

 wilgotności; 

- emulsja kontaktowa do wykonywania warstw kontaktowych obrzutek pod tynki; 

-tynk renowacyjny podkładowy – paroprzepuszczalny, hydrofilowy, mineralny, tynk 

musi spełniać wymogi WTA; 

-tynk renowacyjny specjalistyczny – paroprzepuszczalny, zawierający tras, 

hydrofobowy, nienasiąkliwy, mineralny, tynk musi spełniać wymogi WTA –  

Przeznaczenie – do obiektów zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i 

zasolonych murów; 

-szpachlówka do tynków renowacyjnych; 

-tynk cementowy; 

-tynk cementowo-wapienny; 

-tynk gipsowy; 

-emulsja gruntująca; 

-farba oddychająca, krzemianowa, kolor biały; 

-kratki wentylacyjne ze stali ocynkowanej o wymiarach 14x21cm; 

-farba miniowa do zabezpieczenia antykorozyjnego; 

-profile stalowe do płyt gipsowo-kartonowych; 

   -płyta g-k, gr. 15mm, ogniochronna;  
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   -wkręty do płyt g-k; 

   -zaprawa do spoinowania płyt g-k; 

   -fizelina do łączenia płyt g-k; 

   -cegła kanalizacyjna pełna kl. 15; 

   -beton C12/15 W8; 

   -mikrozaprawa uszczelniająca; 

   -lepik asfaltowy na zimno; 

-kraty piwniczne pomostowe, ze stali ocynkowanej, łukowe o wymiarach dobranych 

do odtworzonych świetlików okiennych, dokładne wymiary należy pobrać z natury, 

wymiar orientacyjny 55x120cm; 

   -zaprawa trasowa do murowania i spoinowania; 

   -cegła pełna licowa kl. 30, nasiąkliwość<6%, gładka 

   -środek do hydrofobizacji murów; 

- rury kanalizacyjne PVC o śr. 160mm;  

   -rury kanalizacyjne PVC o śr. 110mm; 

   -rury kanalizacyjne PVC o śr. 50mm; 

   -kształtki kanalizacyjne o śr. od 50mm do 160mm; 

   -wpusty podłogowe kanalizacyjne PVC o śr. 50mm z kratką ocynkowaną; 

-rury PP PN20 o śr. wew. od 20mm do 51,4mm, łączone metoda zgrzewania;  

   -kształtki (redukcje, kolanka, trójniki, mufki) o śr. wew. od 20,0mm do 51,4mm; 

   -zawory odcinające o śr. od 25mm do 51,4mm; 

   -otuliny rur(piankowe) do gr. 25mm dla rur o śr. zewn. od 20mm do 75 mm; 

   -uchwyty do rur PP; 

   -kołki szybkiego montażu; 

    3.3.2.     WYMIANA CZĘŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – BUDYNEK NR 4: 

 Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej tylko w części  

Budynku (PRAWA STRONA I PIWNICA) 

 Należy wykonać instalację gniazd wtykowych oraz instalację  oświetleniową 

     zgodnie z załączonym projektem technicznym.  Instalacja rozprowadzana i    

     podłączona tylko na połowie  trzech  kondygnacji (parter, I piętro i II piętro) –  

     dotyczy prawej strony budynku oraz całości piwnicy; 

 strych  został wyłączony z zamówienia – (remont do wykonania w kolejnych  

etapie); 

Wszystkie prace w tym etapie należy wykonać i zabezpieczyć tak aby zapewnić   

bezproblemowe  wykonawstwo oraz spójność dla kolejnych etapów remontów. 
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WSZYSTKIE WYMAGANIA MATERIAŁOWE ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PROJEKTEM  

BUDOWLANO-WYKONAWCZYM – BRANŻA ELEKTRYCZNA. 

Każdorazowe dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zadania będzie następowało na 

podstawie wykazu – zestawienia wwożonych materiałów i ich ilości, ze wskazaniem nazwy 

zadania i nr umowy której dotyczą. 

4  SPRZĘT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z projektu 

organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę lub katalogów nakładów rzeczowych, z 

uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Wykonawca zobowiązany jest do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, oraz w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania.  

4.2.Podstawowy sprzęt budowlany 

Z uwzględnieniem założeń do realizacji robót zakłada się wykorzystanie następujących maszyn 

budowlanych i sprzętu: 

4.2.1. samochody dostawcze  

4.2.2. samochody samowyładowcze 

4.2.3. elektronarzędzia ręczne 

4.2.4. elektronarzędzia wolnostojące 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.     Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych", ST, oraz obowiązujących Polskich Norm, pod fachowym nadzorem 

technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a także  biorąc pod  

uwagę zalecenia inspektora nadzoru. 

5.2. Obowiązki Wykonawcy 

5.2.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady i defekty z należytą 

starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek 
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dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą 

niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia wad w takim zakresie w 

jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca 

bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na placu budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy 

budowie. 

5.2.2. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 

robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie i dowóz. 

5.2.3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 

zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub 

zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących 

zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami odszkodowaniami i kosztami 

jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

5.2.4. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                 

z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 

minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć 

i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym 

bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie 

wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

5.2.5. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren robót do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiającemu do użytkowania. 

Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów 

BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

5.2.6. W przypadku spełnienia warunków określonych w Prawie Budowlanym, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

5.2.7. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami, aż do 

całkowitego ukończenia robót, umożliwiającego przekazanie terenu robót do użytkowania. 

Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót 

pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym 

z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiającego. 
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5.2.8. Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk utylizacji  gruzu i materiałów 

pochodzących z rozbiórki  -  uzyskanych własnym staraniem i na swój koszt. 

5.2.9. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się z materiałów z demontażu nadających się do 

użytku (wg klasyfikacji inspektora nadzoru). 

5.3. Sposób prowadzenia robót i wymagania wykonawcze: 

Roboty budowlane winny być wykonywane wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych", ST, obowiązujących Polskich Norm, oraz wynikać z kosztorysu 

ofertowego. 

5.3.1. WEWNĘTRZNE ROBOTY BUDOWLANE – BUDYNEK NR 4: 

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót wszystkie okna i drzwi należy zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem i uszkodzeniem folią ochronną.  

   PIWNICA, PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, ŚWIETLIKI OKIENNE, ŚCIANA 

ZEWNĘTRZNA ORAZ INSTALACJA WOD.-KAN. 

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA: 

 Montaż stolarki drzwiowej - Nowe skrzydła należy zamontować i ustawić na nowo 

osadzonych i wypoziomowanych ościeżnicach stalowych, aluminiowych lub 

drewnianych mocowanych na min 3 kotwy z każdej strony ościeżnicy, drzwi po 

montażu powinny zamykać się i otwierać bez żadnych oporów i sprężynowania. 

Wymiary otworów drzwiowych należy pobrać z natury. 

 Na korytarzach należy wymurować ściany ppoż. z betonu komórkowego a w nich  

     osadzić drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe; 

 We wszystkich otworach drzwiowych w których osadzana będzie nowa stolarka 

     należy osadzić nadproża prefabrykowane oraz w niektórych przypadkach należy 

     wykonać przemurowania ścian w celu pomniejszenia otworów; 

 Nowe ościeżnice osadzić z licem ściany korytarza; 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

 Rozebranie posadzek z płytek wraz z zerwaniem cokolików cementowych, zerwanie 

     wykładzin wraz z demontażem listew przyściennych; 

-  rozbiórka posadzki betonowej gr. do 20 cm wraz z odspojeniem gruntu na gr. do 

25cm, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wszystko uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru w trybie roboczym (piwnica); 

 Skucie posadzek cementowych w celu wyrównania poziomów; 

 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z demontażem skrzydeł; 

 Skucie starych uszkodzonych, zmurszałych i zawilgoconych tynków ze ścian                             

i sufitów w piwnicy należy skuć wszystkie tynki zarówno ze ścian jak i sufitów); 
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  Gruz i inne elementy z demontażu za wyjątkiem złomu należy poddać utylizacji. 

POSADZKI: 

 Na wszystkich kondygnacjach należy osiągnąć jeden poziom wysokości posadzki, na 

korytarzach i  w pomieszczeniach parteru (magazyny broni) należy skuć istniejące 

płytki i na nowo przygotowanym podłożu ułożyć nowe płytki podłogowe oraz cokoliki 

z płytek w pozostałych pomieszczeniach należy wykonać nowe posadzki cementowe 

a następnie ułożyć na klej  wykładzinę obiektową wraz z wywinięciem na ścianę. 

Poziom posadzek – Odnośnikiem poziomu wykończonych posadzek na każdej 

kondygnacji jest miejsce połączenia posadzki w węzłach sanitarnych z nową posadzką 

z płytek na korytarzach. 

- wykonanie posadzki betonowej (piwnica) warstwami zgodnie z przedmiarem robót, 

wszelkie ustalenia w trybie roboczym z Inspektorem Nadzoru 

ŚCIANY: 

 Wszystkie pęknięcia  w murach z cegły należy zabezpieczyć za pomocą kotew 

spiralnych i specjalnej zaprawy, wszystkie miejsca do naprawy należy uzgodnić z 

Inspektorem w trybie roboczym; 

 Uszkodzone, zawilgocone i zmurszałe tynki  należy skuć ze ścian i w tych miejscach 

wykonać nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej; 

 Wszystkie powłoki malarskie z powierzchni ścian należy zeskrobać, następnie 

wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowo, zeszlifowaną i zagruntowaną 

powierzchnię ścian należy pomalować minimum dwukrotnie farbą lateksową w 

ustalonych kolorach, wymaga się jednolitej powierzchni bez przebarwień i 

niedomalowań; 

 Należy sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych, wykonać opinię kominiarską 

oraz wymienić kratki wentylacyjne. 

 PIWNICA - na ścianach zewnętrznych wykonać tynk renowacyjny grubości 4,0cm 

wraz z jednokrotnym szpachlowanie w jedynym systemie zgodnie z zaleceniami 

danego producenta, malowanie wykonać minimum dwukrotnie w kolorze białym 

farbami oddychającymi, na ścianach wewnętrznych do wysokości 1,0m wykonać tynk 

renowacyjny gr. około 2,5mm wraz z jednokrotnym szpachlowaniem, powyżej 1,0m 

wykonać tynk gipsowy zatarty na gładko przygotowany pod malowanie, całość 

pomalować minimum dwukrotnie farbami oddychającymi na kolor biały; 

SUFITY: 

 Uszkodzone, zawilgocone i zmurszałe tynki  należy skuć z sufitów i w tych miejscach 

wykonać nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, w miejscach uszkodzonych 
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uzgodnionych z Inspektorem nadzoru należy wkleić siatkę kompozytowa z włókna 

szklanego. 

 Belki stropowe stalowe dwuteowe należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi 

przeciwpożarowymi, zabudowę wykonać na ruszcie stalowym, obudowę wykonać z 

płyt gr. 12.5mm dwuwarstwowo. 

Na korytarzach oraz w wybranych pomieszczeniach zgodnie z załączonym rysunkiem 

należy wykonać sufity podwieszane z płyt gipsowych laminowanych folią PVC. 

Z pozostałych powierzchni sufitów należy zeskrobać farbę, następnie wykonać 

gładzie gipsowe dwuwarstwowe, zeszlifowaną i zagruntowaną powierzchnię sufitów 

należy pomalować minimum dwukrotnie farba lateksową na kolor biały,  wymaga się 

jednolitej powierzchni bez przebarwień i niedomalowań; 

- PIWNICA – na sufitach po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym belek 

stalowych należy wykonać tynki gipsowe na podkładzie cementowy, tynk gipsowy 

zatarty na gładko pod malowanie farbami oddychającymi w kolorze białym; 

             KLATKA SCHODOWA: 

 Roboty posadzkarskie – należy skuć istniejące płytki powierzchnię wyrównać 

zaprawa klejową i ułożyć nowe płytki gressowe schodowe wraz z wykonaniem 

cokolików. 

 Uszkodzone, zawilgocone i zmurszałe tynki  należy skuć z sufitów i ścian  i w tych 

miejscach wykonać nowe tynki z zaprawy cementowo-wapiennej. 

 Istniejące tynki zawilgocone i zasolone po iniekcji, należy skuć i w tych miejscach 

wykonać nowe tynki renowacyjne. Grubość warstwy ok. 4 cm.  

UWAGA!!! Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta wybranego systemu 

tynku renowacyjnego.   

 Istniejącą konstrukcję dachu stanowiącą sufit klatki schodowej należy wymienić, 

zawilgocone tynki sufitowe należy rozebrać a w ich miejsce zamontować płyty 

gipsowo-kartonowe wodoodporne. 

 Z pozostałych powierzchni sufitów i ścian należy zeskrobać starą farbę następnie 

wykonać gładzie gipsowe dwuwarstwowo, zeszlifowaną i zagruntowaną 

powierzchnię należy pomalować minimum dwukrotnie farba lateksową, wymaga 

się jednolitej powierzchni bez przebarwień i niedomalowań; 

 Istniejącą balustradę należy zdemontować w celu oczyszczenia (piaskowania) 

następnie dospawać profile w celu osiągnięcia minimalnej wymaganej wysokości 

110 cm, oczyszczona, pomalowaną balustradę należy ponownie zamontować na 

klatce schodowej, całość prac zakończyć montażem pochwytów drewnianych 
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odpowiednio zabezpieczonych powłokami malarskimi;  

UWAGA: Wszystkie roboty a w szczególności rozbiórkowe i związane z wymianą 

elementów konstrukcyjnych należy prowadzić pod ciągłym nadzorem osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Należy prowadzić ciągłą obserwację 

fragmentów budynku w których prowadzone są prace rozbiórkowe. W przypadku 

pojawienia się nowych zarysowań, przemieszczeń elementów budynków lub innych 

oznak świadczących o możliwej utracie stateczności ogólnej należy przerwać 

roboty, dokonać niezbędnych zabezpieczeń i powiadomić Inspektora Nadzoru 

Budowlanego.  

  ŚWIETLIKI OKIENNE 

-odtworzenie, wymurowanie świetlików okiennych cegła pełną kanalizacyjną wraz z 

zabezpieczeniem mikrozaprawą uszczelniającą i zamontowaniem krat 

pomostowych piwnicznych ocynkowanych – należy odtworzyć stan istniejący, w 

miejscach w których nie ma świetlików wszelkie ustalenia dokonywać w trybie 

roboczym z Inspektorem Nadzoru; 

  NAPRAWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 

- zdemontowanie opraw, włączników instalacyjnych oraz przewodów elektrycznych 

ze ściany szczytowej budynku; 

-wymiana rury kanalizacji deszczowej; 

-skucie tynków ze ścian, całość powierzchni oczyścić z resztek tynku i innych 

zabrudzeń, spoiny należy wyskrobać; 

-uzupełnienie cegłą licową istniejącej bruzdy na grubość około 1/2cegły na zaprawie 

trasowej wraz z uzupełnieniem spoin, należy zachować wiązanie cegieł w murze; 

-oczyszczenie ściany ceglanej na sucho, rotacyjne piaskowanie niskociśnieniowe nie 

uszkadzające struktury materiału; 

-wykonanie hydrofobizacji powierzchni ceglanych po uprzednim odpyleniu 

powierzchni; 

  WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

-wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (zakres prac zgodnie z załączonym 

rysunkiem szkicowym) – wszystkie prace wykonać po uprzednim uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru,  ostateczną trasę uzgodnić w trybie roboczym z Inspektorem 

Nadzoru, wszystkie przejścia przez ściany wykonać w rurach ochronnych ze 

spadkiem w kierunku studni istniejącej z minimalnym spadkiem 2%. Wymaga się 

wykonania dokumentacji powykonawczej z dokładnym określeniem przebiegu trasy 

rur. Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej przed wykonaniem zasypki całość 
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instalacji należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie wodą odcinków 

poziomych do wysokości kolan łączących je z pionami, wszystkie prace dotyczące 

próby szczelności wykonać w obecności Inspektora Nadzoru i potwierdzić 

protokolarnie; 

-wymiana rur instalacji wodnej – przed przystąpieniem do wymiany części instalacji 

wody należy wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

wszystkie ustalenia należy dokonać w trybie roboczym, po wymianie rur należy 

dokonać próby szczelności. Wymaga się wykonania dokumentacji powykonawczej 

instalacji wody z zaznaczeniem dokładnego przebiegu rur wody ciepłej i zimnej; 

UWAGA: 

W sprawach nie określonych specyfikacją techniczną obowiązują: 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych 

– normy PKD 

o Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB; 

o Warunki techniczne producentów i dostawców materiałów; 

5.3.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 

ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

 W stanie istniejącym budynek koszarowy posiada rozdzielnię główną RG zlokalizowaną w 

piwnicy. 

Z rozdzielni głównej zasilane są pozostałe istniejące budynki nr: 1-8 + obwody zasilające 

oświetlenie terenu.   

Budynek będący bezpośrednim przedmiotem opracowania - Bud nr 4. Moc dla budynku 

zapotrzebowana wg nowego opracowania została określona jako Pz=37,6 (wzrost o 2,3kW wg 

poprzednio zadeklarowanej mocy). Wszystkie istniejące wlz-ty zasilające pozostałe budynki są 

poza zakresem opracowania i nie podlegają modernizacji.   

INSTALACJA OŚWIETLENIA  

 Wszystkie instalacje w należy wykonać w układzie TN-S. Całość oprzewodowania 

instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm2 pod tynkiem lub możliwie 

w przestrzeniach międzystropowych sufitów podwieszanych zgodnie z rysunkami.    

Na komunikacjach posiadających przestrzenie międzystropowe należy zabudować koryto 

kablowe perforowane K200 na długości całej komunikacji, dedykowane do układania przewodów 

silnoprądowych. 

Instalację oświetleniową należy wykonać w oparciu o oprawy ze źródłem LED 

montowane natynkowo do sufitu. Należy montować oprawy zgodnie z legendą rysunków 

instalacji oświetleniowej. Załączanie opraw oświetleniowych odbywać będzie się za 
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pośrednictwem łączników elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem. W wybranych 

pomieszczeniach załączanie opraw odbywać się będzie za pośrednictwem czujników ruchu – 

lokalizację czujników pokazano na rzucie inst. oświetlenia.   

Do obliczeń symulacji poziomów natężenia przyjęto następujące kryteria:  

- Pokoje do wypoczynku: 200 lx  

- Komunikacje: 100 lx   

- Kl. Schodowe: 150 lx  

- Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze: 100 lx  

- Pomieszczenia techniczne: 300 lx  

- Pomieszczenia biurowe (kancelaria): 300 lx  

- Sale dydaktyczne/wykładowe: 500 lx  

Projektuje się instalację oświetlenia zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi do 

budynku. Oprawy będą sterowane za pośrednictwem automatu zmierzchowego zabudowanego w 

tablicach rozdzielczych. Czujnik zmierzchowy zabudować na zewnątrz. 

Wentylatory w łazienkach należy podłączyć do instalacji oświetlenia tak aby załączenie 

opraw sanitariatu powodowało uruchomienie wentylatora kanałowego.   

Projektuje się instalację oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw ze źródłem 

LED z inwerterem zapewniającym podtrzymanie napięcia źródła światła na okres min. 1 godziny – 

oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy kierunkowe należy zamontować w 

miejscach wskazanych na rzucie oświetleniowym w wersji jednostronnej lub dwustronnej zgodnie 

z legendą. Dla wszystkich opraw awaryjnych i ewakuacyjnych należy uzyskać certyfikat CNBOP. 

Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 130 cm od poziomu podłogi.  

 Symulację wymaganych poziomów natężenie oświetlenia wykonano na bazie 

przykładowych opraw oświetleniowych produkcji LENA LIGHTING, dopuszcza się stosowanie 

opraw równoważnych o parametrach nie gorszych od przedstawionych w projekcie. 

INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW ZASILAJĄCYCH 

 Instalację gniazd wtykowych jednofazowych należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 

mm2, przewody prowadzić pod tynkiem lub w przestrzeni sufitów podwieszanych. Instalację 

gniazd wykonać zgodnie z rysunkami.   

Na komunikacjach posiadających przestrzenie międzystropowe należy zabudować koryto 

kablowe perforowane K200 na długości całej komunikacji, dedykowane do układania przewodów 

silnoprądowych.  

Należy zastosować gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Należy zamontować we 

wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V IP44 np. w sanitariatach, pom. technicznych. 

Zwraca się szczególną uwagę na konieczność odsunięcia gniazd w sanitariatach na odległość 60 
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cm od najbliższego źródła wody bieżącej (umywalki, prysznice). 

Projektuje się wypust trójfazowy 400V dedykowany na potrzeby zasilania klimatyzatora w 

pomieszczeniu serwerowni  na parterze. Wypust zasilający wykonać przewodem YDYżo 5x6mm2 z 

proj. tablicy TR0 (parter). 

INSTALACJA ODDYMIANIA  

Projektuje się instalację oddymiania dla dwóch klatek schodowych oznaczonych projekcie 

jako klatka schodowa „A‟ oraz klatka schodowa „B‟.   

Instalacja oddymiania na każdej klatce schodowej zostanie zrealizowana za 

pośrednictwem dwóch okien ściennych dedykowanych do celów oddymiania. Projektuje się 

doposażenie okien oddymiających w komplet napędów umożliwiających otwarcie w/w okien. Oba 

okna otwierane będą do wewnątrz. Napowietrzanie klatki schodowej będzie realizowane za 

pośrednictwem dwóch skrzydeł okiennych, zlokalizowanych przy drzwiach wejściowych, które 

należy podłączyć do instalacji.  

Obie klatki schodowe będą oddymiane za pośrednictwem jednej centrali oddymiania 

(wraz z kompletem akumulatorów) która będzie sterować urządzeniami zlokalizowanymi na obu 

klatkach schodowych. Centralę oddymiania należy zabudować w obrębie klatki schodowej na 

poziomie poddasza oraz zasilić z tablicy rozdzielczej poddasza TR3.    

Instalacja oddymiania będzie funkcjonowała w oparciu o układ przycisków ROP 

rozmieszczonych na każdej kondygnacji klatki schodowej. Na życzenie inwestora rezygnuje się z 

układu czujników sterujących instalacją oddymiania. Projektuje się układ przycisków 

dedykowanych do celów przewietrzania klatki schodowej. Przyciski przewietrzające należy 

zamontować podobnie jak ROP na każdej kondygnacji klatki schodowej.  Rozlokowanie oraz 

dokładny typ elementów instalacji oddymiania przedstawiono na schemacie instalacji oddymiania. 

Centralę należy doposażyć w czujnik pogodowy umożliwiający automatyczne wysterowanie 

zamknięciem okien w przypadku negatywnych warunków atmosferycznych.  

Całość oprzewodowania instalacji oddymiania prowadzić zgodnie ze schematem oraz 

wytycznymi, DTR producenta urządzeń.  

 

INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, ODGROMOWE, WYRÓWNAWCZE  

 Na istniejącym obiekcie instalacja odgromowa nie podlega modernizacji i znajduje się 

ona poza zakresem opracowania.   

 Lokalne szyny uziemiające w łazienkach należy połączyć z GZU linką Lgy 6mm2. 

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Dla urządzeń, oprócz ochrony podstawowej, należy wykonać ochronę dodatkową przez 

“SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA”' realizowane poprzez wyłączniki nadprądowe w 
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tablicach rozdzielczych RG, TR. Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wyłączniki 

różnicowoprądowe. Aby zapewnić prawidłową ochronę należy zastosować przewód ochronny we 

wszystkich  obwodach ( układ TN - S). Przewody ochronne powinny mieć kolor zgodny z 

aktualnymi przepisami i normami . Ochrona powinna zapewniać samoczynne wyłączenia 

uszkodzonego odbiornika (0,2 sek) lub bezpieczne napięcie na jego obudowie zgodnie z normą. 

W projektowanej instalacji żyłę zerową i zerującą należy poprowadzić osobno. 

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, 

Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisami BHP, oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. 

Projekt został wykonany zgodnie z wiedzą techniczną, polskim prawem oraz polskimi obowiązującymi 

normami. Wszystkie przedstawione rozwiązania przy użyciu konkretnych produktów wymienionych 

producentów mają charakter przykładowy, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych 

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiałów 

zamiennych należy uzyskać zgodę inwestora na przedłożone rozwiązanie zamienne. 

Sprawność wykonanej instalacji należy potwierdzić odpowiednimi protokołami pomiarowymi. 

      PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

3. N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których 

funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.  

4. PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe (zestaw norm) 5. PN-EN 

12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

pomieszczeń 

6. PN-EN 12665:2012 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 

dotyczących oświetlenia 

7. PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

8. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

9. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

10. PN-EN 60439-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięcioweCzęść 5: Wymagania szczegółowe 

dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych 

11. PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne 
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12. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

13. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

14. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 

15. PN-EN 62305-1 : 2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

16. PN-EN 62305-2 : 2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 17. PN-EN 62305-3 

: 2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. 

18. PN-EN 62305-4 : 2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach 

19. PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

20. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

21. PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

22. PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

23. PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

24. PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

25. PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 

powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia  

26. PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

27. PN-HD 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

28. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym. 

29. PN-HD 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
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przeciwpożarowa. 

30. PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

31. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

32. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 33. PN-HD 60364-5-53 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

34. PN-HD 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

35. PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

36. PN-HD 60364-5-551 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

37. PN-HD 60364-5-557 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-557: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obwody pomocnicze 

38. PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

39. PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

40. PN-HD 60364-6-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

41. PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 

42. PN-HD 60364-7-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze 

sauny 

43. PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

44. PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych 

45. PN-HD 60364-7-714Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  
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Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego 

46. PN-HD 60364-7-715Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  

Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o 

bardzo niskim napięciu 

47. PN-HD 60364-7-729Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-729: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Korytarze obsługi lub nadzoru. 

Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

2. Dz.U.Nr 75,poz.690.2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (z 

późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912). 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące Normy i uregulowania. 

5.3.3.    WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW: 

 gruz,  elementy drewniane i inne odpady, należy wywieźć z miejsca budowy i 

poddać utylizacji. Przyjęcie do utylizacji należy poświadczyć przed inwestorem 

stosownym dokumentem wydanym przez zakład świadczący usługi w zakresie 

utylizacji.  

 Wykonawca    zobowiązany     jest    do    odbioru  i   wywozu  pozyskanego  

podczas    robót budowlanych złomu.  Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom 

winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po 

stronie Zamawiającego. Z każdorazowego wywozu (za dany miesiąc 

rozliczeniowy) i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe 

pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom 

stalowy, żeliwny, kolorowy). 

Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z 

demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami ustawy   i tym samym upoważni Wykonawcę do 

sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu. 

Wartość złomu zostanie ustalona następująco: 
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 ilość kg złomu stalowego x0,80 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie 

kujawsko-pomorskim). 

 ilość kg złomu żeliwnego x0,99 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie 

kujawsko-pomorskim). 

 ilość kg złomu kolorowego (mosiądz) x15,50 zł/kg (średnia cena hurtowa w 

województwie kujawsko-pomorskim). 

 ilość kg złomu kolorowego (aluminium) x4,63 zł/kg (średnia cena hurtowa w 

województwie kujawsko-pomorskim). 

 ilość kg złomu kolorowego (miedź) x28,23 zł/kg (średnia cena hurtowa w 

województwie kujawsko-pomorskim). 

  

6. DOKUMENTY   BUDOWY 

6.1        Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na ocenę faktycznego postępu robót i każdego 

jego etapu. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

przedmiarze robót lub w ST. 

6.2. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty, orzeczenia o jakości materiałów, 

gromadzone będą w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.1-6.2, następujące 

dokumenty: 

6.3.1. protokoły przekazania terenu robót 

6.3.2. zgłoszenie wykonania robót  

6.3.3. protokoły odbioru robót 

 

6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy,   spowoduje   jego   natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

   7.1         Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie założeń   

       Zamawiającego. 

7.2. Wycena ofertowa jest dokumentem określającym cenę za przedmiot zamówienia, 

uwzględniającym wszystkie produkty i materiały, prace i czynności, uwarunkowania zewnętrzne 

i wewnętrzne składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

7.3. Rozliczenia robót następować winno zgodnie z umową obowiązującą Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

7.4. Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów KNR, oraz 

jednostki obmiarowe podane w poszczególnych ich tablicach. Dla robót nie określonych w 

katalogach zasady obmiaru należy przyjąć według analizy indywidualnej.  

7.5. Obmiar robót określa zakres wykonanych robót. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły 

kierownik robót budowlanych. 

7.6. Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie do celów informacyjnych z częstością 

wymaganą przez przedstawiciela Zamawiającego lub w innym czasie określonym w umowie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:  

3.1.1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.1.2. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

3.1.3. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór   robót  zanikających   i   ulegających   zakryciu   polega   na   finalnej   ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych  korekt i  poprawek bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót. 

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy). Odbiór zostanie 

przeprowadzony niezwłocznie, w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania całego przedmiotu zamówienia                

w odniesieniu do jego zakresu, ilości oraz jakości wykonania robót. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
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pisemnie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru), 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                         

i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza           

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.   

8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca   zobowiązany   jest   przygotować   następujące 

dokumenty:  

8.3.2.1.  atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

8.3.2.2.  księgę obmiaru robót zawierającą wyliczenia wyrażeń matematycznych ilości 

rzeczywiście wykonanych robót; 

8.3.2.3.    obmiar robót; 

8.3.2.4.   kosztorys powykonawczy oparty na cenach jednostkowych ujętych w 

poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz ilości 

rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie obmiaru 

robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru, 

8.3.2.5.    karta odpadów utylizowanych materiałów, 

8.3.2.6.     oświadczenie Kierownika robót; 

8.3.2.7.     udokumentowanie rozliczenia złomu pozyskanego podczas wykonywanych robót; 

8.3.2.8.    wyniki pomiarów instalacji elektrycznej, 

8.3.2.9.    dokumentacja powykonawcza branży sanitarnej instalacja kanalizacyjna i wodna 

8.3.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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8.3.4. Roboty budowlane zostaną odebrane przez komisję odbiorową po stwierdzeniu wykonania 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  oraz zgodnie z obmiarem robót potwierdzonym 

przez Inspektora Nadzoru i specyfikacją techniczną, a także gdy będą wolne od wad i 

usterek. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.   

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru ostatecznego. 

 

Opracował: 

       



POZA ZAKRESEM 
OPRACOWANIA

BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS 
WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  

W GRUDZIĄDZU
RYSUNEK POGLĄDOWY 

RZUT PARTERU - ZAKRES OPRACOWANIA    

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

Zestawienie pomieszczeń

ANTYWŁAMANIOWE KLASY C



BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS 
WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  

W GRUDZIĄDZU
RYSUNEK POGLĄDOWY 

RZUT I PIĘTRA - ZAKRES OPRACOWANIA    

POZA ZAKRESEM 
OPRACOWANIA

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

Zestawienie pomieszczeń

Pom. techniczne

DRZWI TECHNICZNE
EI30



POZA ZAKRESEM 
OPRACOWANIA

BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS 
WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  

W GRUDZIĄDZU
RYSUNEK POGLĄDOWY 

RZUT II PIĘTRA - ZAKRES OPRACOWANIA    

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

Zestawienie pomieszczeń

Pom. techniczne

DRZWI TECHNICZNE
EI30



BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  W GRUDZIĄDZURYSUNEK POGLĄDOWY RZUT PODDASZA - ZAKRES OPRACOWANIA LEWA STRONA   



BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  W GRUDZIĄDZURYSUNEK POGLĄDOWY RZUT PODDASZA - ZAKRES OPRACOWANIA  PRAWA STRONA  



120

BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS 
WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  

W GRUDZIĄDZU
RYSUNEK POGLĄDOWY 

RZUT PIWNICY - ZAKRES OPRACOWANIA    

90
200

Legenda:
- otwory do zamurowania

Naświetla okien 
piwnicznych do 

odtworzenia

Naświetla okien 
piwnicznych do 

odtworzenia

Naświetla okien 
piwnicznych do 

odtworzenia

Naświetla okien 
piwnicznych do 

odtworzenia

Naświetla okien 
piwnicznych do 

odtworzenia



BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS 
WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  

W GRUDZIĄDZU
RYSUNEK POGLĄDOWY 

RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJĄCY    

Legenda:
- ściany do rozbiórki



10
0

10
0

50
~2
0

70

grunt rodzimy

15
0

zagęszczona 
podsypka piaskowa

2 x folia PE gr. 0,5 mm 
ułożona na zakład

styropian EPS 200

podbudowa betonowa
C-12/15 zbrojona siatką 
z prętą 4/15/15

posadzka betonowa 
zatarta na gładko 
z betonu C15/20 
zazbrojona siatką 
4/15/15

posadzka z płytek gres

PRZEKRÓJ PRZEZ POSADZKĘ 

folia gr. 0,2 mm
ułożona na zakład



12,70m2

PVC Ø 50

PVC Ø 160PVC Ø 160

min 2%

PVC Ø 50 min 2%

min 2%min 2%

Istn. studnia fi 1000

istn. pion PVC                
fi 110

istn. pion PVC                
fi 110

istn. pion PVC                
fi 160

Proj. wpust 
podłogowy fi 50

Istn. studnia fi 1000

PVC Ø 160 min 2%PVC Ø 160 min 2%

PV
C

 Ø
 1

10
m

in
 2

%
PV

C
 Ø

 1
60

m
in

 2
%

PVC Ø 110 min 2%

PV
C

 Ø
 1

60
m

in
 2

%

istn. pion PVC                
fi 110

istn. pion PVC                
fi 110

istn. pion PVC                
fi 160

PV
C

 Ø
 1

10
m

in
 2

%

BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS 
WOJSKOWY PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  

W GRUDZIĄDZU
RYSUNEK POGLĄDOWY 

RZUT PIWNICY - WEW. INSTALACJA 
KANALIZACJI SANITARNEJ

Proj. wpust 
podłogowy fi 50

PVC Ø 50 min 2%

Legenda:
instalacja kanalizacji sanitarnej do wykonania



Legenda:
zewn. instalacja kan. sanitarnej do wymiany

BUDYNEK NR 4 - KOMPLEKS WOJSKOWY 
PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23  W GRUDZIĄDZU

PLAN STYUACYJNY 
ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Zadanie:   Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy                          

ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu. 

 
 Obiekt:      Budynek nr 4 – budynek zamieszkania zbiorowego na 
             terenie koszar 
 
 Branża:  budowlana i sanitarna 
 

Adres:       86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 11-23 
     

 
 Inwestor:             13 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
                                       86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 
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Lp. 

Nr 
pozycji 

w 
STWiOR 

Podstawa 
wyceny Opis robót j.m. Ilość Uwagi 

PRAWA STRONA - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, KLATKA SCHODOWA 

STOLARKA DRZWIOWA 

1. 

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z 
demontażem skrzydeł drzwiowych 

szt. 28,00 
 

2. KNR 4-01 0346-05 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej dla belek stalowych 

gniazd. 56,00  

3. KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 

m3 3,96  

4. KNR 9-01 0104-02 Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 m2 33,60  

5. 
KNR 2-02 0126-05 
analogia 

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,80m (drzwi ppoż korytarz 
w ścianach nowomurowanych) 

m 10,80 
 

6. 
KNR 2-02 0126-05 
analogia 

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,50 (drzwi ppoż korytarz 
w ścianach nowomurowanych) 

m 42,00 
 

7. 
KNR 0-19 1024-08 
analogia 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na 
budowie - EI30 wraz z samozamykaczem (drzwi kompletne) 
1,40x2,00m- 6szt. 

m2 16,80 
 

8. 
analiza indywidualna Montaż drzwi drewniane ppoż. do sal żołnierskich EI30 oraz sali 

wykładowej - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą, 
samozamykaczem i montażem odbojnicy 1,00x2,00m – 20szt. 

m2 40,00 
 

9. KNR-W 2-02 1203-
02 

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi klasy 
min 3, stalowe, serwerownia 1,00x2,00 – 1 szt. 

m2 2,00  

10. 
analiza indywidualna Montaż drzwi drewniane ppoż. do pomieszczeń tech. EI30 - 

drzwi kompletne wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i 
montażem odbojnicy 0,90x2,00m – 5szt. 

m2 9,00 
 

11. KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 4,10  

12. KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 4,10  

13. analiza indywidualna Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu m3 0,54  

14. analiza indywidualna Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic szt 28,00  

PARTER – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

15. 

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników 
stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 20,00  

16. KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 74,65  

17. KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
rulony 

m2 273,38  

18. KNR 4-01 0804-08 
analogia 

Zerwanie cokolika cementowego m 81,26  

19. 
KNR-W 4-01 0211-
01 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na 
ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z 
wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00 
 

20. KNR 4-04 0504-01 
analogia 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - 
skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej 

m2 273,38  

21. KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 

m2 188,90  

22. 
KNR 4-01 0701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 52,88 
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pozycji 
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STWiOR 

Podstawa 
wyceny Opis robót j.m. Ilość Uwagi 

23. KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odl.do 1 km 

m3 24,98  

24. KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 24,98  

25. analiza indywidualna Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 24,98  

PARTER - POSADZKI 

26. 

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na gładko 

m2 273,37  

27. 
KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 

dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 
3 

m2 273,37 
 

28. 
NNRNKB 202 1130-
02 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o 
pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 265,38 
 

29. 
NNRNKB 202 1130-
03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 265,38 
 

30. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 348,02  

31. KNR 2-02 1112-05 
analogia 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe 

m2 278,65  

32. KNNR 7 0507-04 Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00  

33. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża 

m2 82,64  

34. KNR 0-12 1118-04 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 82,64  

35. KNR 0-12 1119-01 Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika 
równej 10 cm 

m 77,26  

PARTER- ŚCIANY 

36. 

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 932,10  

37. KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach 

m2 212,23  

38. analiza indywidualna Spięcie pęknieć w murach za pomoca kotwy spiralnej spinającej 
fi 8mm i dł. do 100 cm 

szt. 85,00  

39. NNRNKB 202 1134-
02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 946,05  

40. KNR 2-02 0815-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 946,05  

41. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 946,05  

42. analiza indywidualna Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie 
przewodów 

szt 8,00  

43. KNR 4-01 0322-02 Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00  

PARTER - SUFIT 

44. 

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 282,11  

45. 
KNR K-04 0103-08 
analogia 

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki 
na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego 
fi 2mm 

m2 53,90 
 

46. KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach 

m2 53,90  
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47. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 282,11  

48. KNR 2-02 0815-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 282,11  

49. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 282,11  

50. KNR-W 2-02 2701-
01 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami gipsowymi 

m2 99,60  

I PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

51. 

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników 
stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 26,00 
 

52. KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 87,14  

53. KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
rulony 

m2 270,87  

54. KNR 4-01 0804-08 
analogia 

Zerwanie cokolika cementowego m 81,26  

55. 
KNR-W 4-01 0211-
01 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na 
ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z 
wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00 
 

56. KNR 4-04 0504-01 
analogia 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - 
skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej 

m2 278,86  

57. KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 

m2 193,18  

58. 
KNR 4-01 0701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 53,90 
 

59. KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odl.do 1 km 

m3 25,82  

60. KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 25,82  

61. analiza indywidualna Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 25,82  

I PIĘTRO - POSADZKI 

62. 

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na gładko 

m2 278,86  

63. 
KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 

dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 
3 

m2 278,86 
 

64. 
NNRNKB 202 1130-
02 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o 
pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 270,87 
 

65. 
NNRNKB 202 1130-
03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 270,87 
 

66. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 358,01  

67. KNR 2-02 1112-05 
analogia 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe 

m2 284,41  

68. KNNR 7 0507-04 Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00  

69. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża 

m2 87,14  

70. KNR 0-12 1118-04 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 87,14  



                               Przedmiar robót 
 

 
Strona 5 z 15 

Lp. 

Nr 
pozycji 

w 
STWiOR 

Podstawa 
wyceny Opis robót j.m. Ilość Uwagi 

71. KNR 0-12 1119-01 Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika 
równej 10 cm 

m 81,26  

I PIĘTRO- ŚCIANY 

72. 

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 964,34  

73. KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach 

m2 212,23  

74. analiza indywidualna Spięcie pęknieć w murach za pomoca kotwy spiralnej spinającej 
fi 8mm i dł. do 100 cm 

szt. 85,00  

75. NNRNKB 202 1134-
02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 978,29  

76. KNR 2-02 0815-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 978,29  

77. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 978,29  

78. analiza indywidualna Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie 
przewodów 

szt 8,00  

79. KNR 4-01 0322-02 Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00  

I PIĘTRO - SUFIT 

80. 

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 258,41  

81. 
KNR K-04 0103-08 
analogia 

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki 
na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego 
fi 2mm 

m2 53,90 
 

82. KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach 

m2 53,90  

83. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 258,41  

84. KNR 2-02 0815-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 258,41  

85. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 258,41  

86. KNR-W 2-02 2701-
01 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami gipsowymi 

m2 99,60  

II PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

87. 

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników 
stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 26,00  

88. KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 87,14  

89. KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
rulony 

m2 278,86  

90. KNR 4-01 0804-08 
analogia 

Zerwanie cokolika cementowego m 81,26  

91. 
KNR-W 4-01 0211-
01 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na 
ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z 
wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00 
 

92. KNR 4-04 0504-01 
analogia 

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - 
skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej 

m2 278,86  

93. KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 

m2 190,39  

94. 
KNR 4-01 0701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 53,90 
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95. KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odl.do 1 km 

m3 25,76  

96. KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 25,76  

97. analiza indywidualna Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 25,76  

II PIĘTRO - POSADZKI 

98. 

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na gładko 

m2 278,86  

99. 
KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 

dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 
3 

m2 278,86 
 

100.
NNRNKB 202 1130-
02 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o 
pow. ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 270,87 
 

101.
NNRNKB 202 1130-
03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 1 mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 270,87 
 

102. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 358,01  

103. KNR 2-02 1112-05 
analogia 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe 

m2 284,41  

104. KNNR 7 0507-04 Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00  

105. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża 

m2 87,14  

106. KNR 0-12 1118-04 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 87,14  

107. KNR 0-12 1119-01 Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika 
równej 10 cm 

m 81,26  

II PIĘTRO - ŚCIANY 

108.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 964,34  

109. KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach 

m2 212,23  

110. analiza indywidualna Spięcie pęknieć w murach za pomoca kotwy spiralnej spinającej 
fi 8mm i dł. do 100 cm 

szt. 85,00  

111. NNRNKB 202 1134-
02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 978,29  

112. KNR 2-02 0815-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 978,29  

113. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 978,29  

114. analiza indywidualna Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie 
przewodów 

szt 8,00  

115. KNR 4-01 0322-02 Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00  

II PIĘTRO - SUFIT 

116.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 258,41  

117.
KNR K-04 0103-08 
analogia 

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki 
na sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego 
fi 2mm 

m2 53,90 
 

118. KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach 

m2 53,90  
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119. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 258,41  

120. KNR 2-02 0815-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 258,41  

121. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 258,41  

122. KNR-W 2-02 2701-
01 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami gipsowymi 

m2 99,60  

KLATKA SCHODOWA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

123.

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników 
stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 4,00  

124. KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 101,83  

125. KNR 4-01 0804-08 
analogia 

Zerwanie cokolika cementowego m 95,45  

126. KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 

m2 28,27  

127.
KNR 4-01 0701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 10,88 
 

128. KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odl.do 1 km 

m3 5,69  

129. KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 5,69  

130. analiza indywidualna Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 5,69  

KLATKA SCHODOWA - POSADZKI 

131.

3.3.1. 
5.3.1. 

NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 101,78  

132. KNR 2-02 1121-01 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie 
podłoża 

m2 101,78  

133. KNR 2-02 1121-05 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą 
kombinowaną 

m2 101,78  

134. KNR 2-02 1122-07 
analogia 

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na 
klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 

m 88,85  

KLATKA SCHODOWA - ŚCIANY 

135.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 260,76 
 

136.
KNR 0-26 0641-03 Tynki renowacyjne gr. 4,0 cm na podłożach z cegły, pustaków 

ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich 
wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - 
wykonywane mechanicznie 

m2 28,27 

 

137.
analiza indywidualna Spięcie pęknieć w murach za pomoca kotwy spiralnej spinającej 

fi 6mm i dł. do 30 cm 
szt. 10,00 

 

138.
NNRNKB 202 1134-
02 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 260,76 

 

139. KNR 2-02 0815-04 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 260,76  

140.
KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 
m2 260,76 
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KLATKA SCHODOWA - SUFIT 

141.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 

m2 109,00  

142. KNR 4-01 0412-02 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i 
kleszcze 

m 15,00  

143. KNR 2-02 2011-02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na 
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 

m2 8,82  

144. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 109,00  

145. KNR 2-02 0803-06 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
stropach i podciągach 

m2 10,90  

146. KNR 2-02 0815-06 Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 109,00  

147. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 109,00  

KLATKA SCHODOWA- BALUSTRADA 

148.

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Demontaż oraz późniejszy montaż balustrady schodowej 
(balustrada do demontażu w celu oczyszczenia oraz 
przerobienia do odpowiedniej wysokości) 

m 24,20 
 

149. KNR 7-12 0112-02 Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia 
czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) 

m2 26,62  

150. KNR-W 4-01 1301-
03 

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub 
balkonowych prostych - podniesienie balustrady do 1,10 m 

m 24,20  

151. KNR-W 4-01 0914-
02 

Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych 
z drewna twardego 

m 24,20  

152. KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów 
prostych 

m2 26,62  

REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, NAPRAWA ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH I ŚCIANY 
ZEWNĘTRZNEJ WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

STOLARKA DRZWIOWA - PIWNICA 

153.

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z 
demontażem skrzydeł drzwiowych 

szt. 52,00  

154. KNR 4-01 0354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni ponad 2 m2 

m2 4,45  

155. KNR 4-01 0346-05 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowej dla belek stalowych 

gniazd. 8,00  

156. KNR 4-01 0330-06 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 2,13  

157.
KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 
drzwiowych 

m3 2,30 
 

158. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 

m 12,00  

159. KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 

m3 12,04  

160. KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - L150 

m 38,00  

161. KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - L180 

m 10,00  
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162.

analiza indywidualna Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy 
- drzwi stalowe techniczne wewnętrzne, klamka ze stali 
nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło oraz zestaw do 
plombowania, wyposażone w dwa zamki, kolor szary jasny, 
drzwi z przylgą, wymiar 90x200cm bezprogowe – 17szt. 

m2 30,60 

 

163.

analiza indywidualna Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy 
- drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 (kompletne), klamka ze 
stali nierdzewnej, stopka zabezpieczajaca skrzydło, 
samozamykacz oraz zestaw do plombowania, kolor szary jasny, 
wymiar 90x200cm próg opuszczany – 1 szt. 

m2 1,80 

 

164.

analiza indywidualna Montaż drzwi stalowych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi 
stalowe przeciwpożarowe EI 30, dwuskrzydłowe, oszklone w 
górnej cześci, kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali 
nierdzewnej, samozamykacz, kolor szary jasny, stopka 
zabezpieczajaca skrzydło, wymiar 140x200cm próg opuszczany 
– 4 szt. 

m2 11,20 

 

165.

analiza indywidualna Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem 
ościeżnicy -drzwi stalowe zewnętrzne pełne, dwuskrzydłowe, 
kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, 
zestaw do plombowania, kolor brązowy, stopka 
zabezpieczajaca skrzydło, wymiar 120X200cm, wyposażone w 
próg oraz zabezpieczenie przed zaciekaniem wody opadowej – 
1 szt. 

m2 2,40 

 

166.

analiza indywidualna Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem 
ościeżnicy - drzwi stalowe zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe 
kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, 
kolor brązowy, stopka zabezpieczajaca skrzydło, wymiar 
90x200cm wyposażone dodatkowo w próg – 1szt. 

m2 1,80 

 

167. KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 7,32  

168. KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 7,32  

169. analiza indywidualna Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu, drzwi, ościeżnice 
(drewniane) 

m3 7,32  

170. analiza indywidualna Załadunek i wywóz złomu t 0,25  

PIWNICA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

171.

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników 
stalowych (demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 44,00  

172.
analiza indywidualna Demontaż wentylatora wraz z załadunkiem i wywozem do 

magazynu Infrastruktury -przy ul. A. Walentynowicz 15 w 
Grudziądzu 

kpl. 2,00 
 

173. KNR-W 4-02 40201-
02 

Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o 
przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm 

m 59,70  

174. KNR-W 4-02 0235-
06 z.o.2.9.  

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania 
podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 

kpl. 4,00  

175. KNR-W 4-02 0235-
01 z.o.2.9.  

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania 
podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 

kpl. 2,00  

176.
KNR-W 4-02 0235-
08 z.o.2.9.  

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania 
podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską 
porcelanową 

kpl. 4,00 
 

177. KNR 4-02 0132-01 
uwaga p.tablicą  

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie 
wylotów 

szt. 4,00  

178. KNR 4-02 0230-02 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - 
w wykopie 

m 65,00  

179. KNR 4-02 0230-01 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 
mm - w wykopie 

m 30,00  

180. KNR 4-02 0230-04 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 
mm - na ścianach budynku 

m 16,30  
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181. KNR 4-02 0507-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o 
śr. 25-32 mm 

m 228,00  

182. KNR 4-02 0507-03 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o 
śr. 40-50 mm 

m 100,00  

183. analiza indywidualna Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 163,85  

184. KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 36,65  

185. analiza indywidualna Demontaż boazerii drewnianej z listew i płyt wraz z rusztem m2 51,90  

186. KNR-W 4-01 0346-
01 analogia 

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 
1/2 ceg.- rozbiórka ścianki z luksfeów 

m2 3,87  

187. analiza indywidualna Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o szerokości do 30 cm 

m 287,88  

188. analiza indywidualna Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 

m2 1579,13  

189.
analiza indywidualna Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach 
schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 749,82 
 

190. KNR 4-01 0804-08 
analogia 

Zerwanie cokolika cementowego m 109,90  

191. KNR 4-04 0504-01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 141,83  

192. KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
rulony 

m2 122,10  

193. KNR 4-04 0504-07 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2 39,29  

194. KNR-W 4-01 0348-
02 

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m3 34,24  

195. analiza indywidualna Rozebranie mechaniczne podłoża z betonu - łączna grubość 
posadzki 20 cm 

m3 139,38  

196. KNNR 1 0303-02 Odspojenie gruntu na głębokość 30 cm m3 174,23  

197. analiza indywidualna Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi oraz załadowanie na 
samochody 

m3 313,61  

198. analiza indywidualna Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 10 km 

m3 258,65  

199. analiza indywidualna Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 10 km 

m3 174,23  

200. analiza indywidualna Utylizacja gruzu, wykładzin i innych innych pozostałych 
odpadów 

m3 258,65  

201. analiza indywidualna Utylizacja gruntu (piasek) m3 174,23  

202. analiza indywidualna Załadunek i wywóz złomu t 3,00  

PIWNICA - POSADZKI 

203.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR-W 7-12 0301-
05 

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni 
pionowych, skośnych i cylindrycznych 

m2 252,13  

204. KNR 4-01 0621-05 
analogia 

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 
5 m2 metodą smarowania 

m2 252,13  

205. KNKRB 6 0101-08 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - 
kat.gr.I-IV 

m2 696,91  

206. KNR 2-31 0105-01 
0105-02 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu 

m2 739,32  

207. KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym - C12/C15 m3 73,93  
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208. analiza indywidualna Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej 
poziome podposadzkowe - 0,5 x 2 warstwy klejone na zakład 

m2 739,32  

209.
KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 
10cm 

m2 739,32 
 

210. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej 
poziome podposadzkowe - 0,2 jedna warstwa 

m2 739,32  

211. KNR 2-22 1003-02 Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2 739,32  

212.
KNR 2-22 1003-03 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna 

grubość posadzki 8 cm gdzie wykończenie na gładko(wszystkie 
pomieszczenia za wyjątkiem korytarzy) Krotność = 3 

m2 581,18 
 

213.
KNR 2-22 1003-03 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna 

grubość posadzki gdzie wykończenie płytkami podłogowymi 
(korytarze) 

m2 158,14 
 

214. KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 
siatką stalową fi 4 oczka 15x15cm 

m2 1478,64  

215. analiza indywidualna Dylatacje obwodowe z pianki poliuretanowej gr. 0,5 cm i 
wysokości około 10 cm 

m 565,45  

216. KNR W-01 0101-09 Przecinanie podłoży betonowych szerokości 5 mm na 
głębokość 5 cm 

m 60,60  

217. KNR W-01 0103-03 Oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych m 60,60  

218. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 158,14  

219. KNR 0-12 1118-04 
analogia 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 158,14  

220. KNR 0-12 1119-02 Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika 
równej 15 cm 

m 135,60  

PIWNICA- ŚCIANY 

221.

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Zabezpieczenie okien folią m2 68,00  

222. analiza indywidualna Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku m2 1665,49  

223. KNR 19-01 0828-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury 
gładkie 

m2 533,35  

224. KNR 2-04 0907-01 Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach m2 533,35  

225. analiza indywidualna Odsalanie murów środkiem chemicznym m2 758,34  

226. KNR 4-01 0621-05 
analogia 

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 
5 m2 metodą smarowania 

m2 758,34  

227.

analiza indywidualna Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 
4,0 cm na oscieżach szer. do 30cm. Wykonanie warstwy 
szczepnej gr. około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy 
podkładowej gr. około 1,5cm oraz warstwy tynku właściwego gr. 
około 2,0cm - ściany zewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące 
tynku renowacyjnego nalezy wykonać w technologii danego 
producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 86,36 

 

228.

analiza indywidualna Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 
4,0 cm na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. 
około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. 
około 1,5cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 2,0cm - 
ściany zewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku 
renowacyjnego nalezy wykonać w technologii danego 
producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 471,98 
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229.

analiza indywidualna Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 
2,5 cm na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. 
około 0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. 
około 1,0 cm oraz warstwy tynku właściwego gr. około 1,0cm - 
ściany wewnętrzne - wszystkie roboty dotyczące tynku 
renowacyjnego nalezy wykonać w technologii danego 
producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 362,25 

 

230. KNR 9-03 0102-02 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte 

m2 741,50  

231. KNR 9-03 0102-06 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone 

m2 741,50  

232.
analiza indywidualna Jednokrotne gładzie szpachlówka do tynków renowacyjnych 

wykonywane na ścianach i ościeżach wraz z zabezpieczeniem 
narożników listwami aluminiowymi 

m2 920,59 
 

233. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 1665,49  

234. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 1665,49  

235. analiza indywidualna Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach 14x21cm szt. 18,00  

PIWNICA - SUFIT 

236.

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Oczyszczenie, odpylenie sufitów z kurzu i pozostałości tynku m2 749,82  

237. KNR 4-01 0621-05 
analogia 

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 
5 m2 metodą smarowania 

m2 149,96  

238. KNR 7-28 0306-05 Miniowanie elementów metalowych o pow.ponad 0.5 m2 m2 56,06  

239. KNR 9-03 0302-02 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte 

m2 749,82  

240. KNR 9-03 0302-06 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone 

m2 749,82  

241. KNR 2-02 2007-03 Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze 
z kształtowników metalowych na stropach 

m2 64,80  

242.
KNR 2-02 2006-04 Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na 

stropach na rusztach Uwaga! zastosować płyty ogniochronne 
gr. 15 mm 

m2 64,80 
 

243. KNR 2-02 2006-08 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - 
dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach 

m2 64,80  

244. NNRNKB 202 1134-
01 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i 
"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 814,62  

245. KNR 2-02 1505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 814,62  

ODTWORZENIE ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH 

246.

3.3.1. 
5.3.1. 

analiza indywidualna Demontaż krat piwnicznych pomostowych szt 5,00  

247. KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 

m3 16,80  

248. KNR 4-04 0101-04 Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej poniżej terenu 

m3 1,44  

249. KNKRB 6 0101-08 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - 
kat.gr.I-IV 

m2 5,04  

250. KNKRB 6 0101-08 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - 
kat.gr.I-IV 

m2 5,04  

251. KNR 2-31 0105-01 
0105-02 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu 

m2 5,04  

252. KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym - C12/C15 m3 0,76  
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253. KNR 2-28 0703-01 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. 
nom. 50-65 mm 

m 4,55  

254. KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego 
kruszywa. 

m3 0,04  

255. analiza indywidualna Wymurowanie świetlików okien cegłą kanalizacyjna gr. 1 cegły. m3 3,86  

256. KNR 2-02 0812-01 Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na 
ścianach z elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie 

m2 13,97  

257. analiza indywidualna Wykonanie izolacji mikrozaprawą uszczelniającą - murowane 
naświetla o łącznej grubości nie przekraczającej 4 mm 

m2 17,47  

258. KNR 4-01 0603-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych 
lepikiem 

m2 13,97  

259. analiza indywidualna Wykończenie murowanych ścianek naświetli betonem C12/15 
wyprofilowanych na półokrągło - czapki murów 

m3 0,51  

260. KNR-W 2-01 0312-
01 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 

m3 16,80  

261.
analiza indywidualna Montaż krat piwnicznych pomostowych, ocynkowanych, kraty 

łukowe wymiar przyblizony 55x120cm - UWAGA: należy 
odtworzyć istniejące naświetla do kazdego okna należy podjeść 
indywidualnie 

szt 7,00 

 

262. analiza indywidualna Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz m3 1,69  

NAPRAWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 

263.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-02 0230-04 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 
mm - na ścianach budynku 

m 3,20  

264. KNR 4-03 1116-04 Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub 
betonowego 

m 30,50  

265. KNR 4-03 1133-07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier 
przykręcanych 

szt. 1,00  

266. analiza indywidualna Demontaż puszek instalacyjnych elektrycznych oraz 
włączników instalacyjnych natynkowych 

szt. 4,00  

267. KNR 2-02 0510-04 Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 3,50  

268. KNR 4-01 0104-02 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 

m3 0,25  

269.
KNR 4-01 0701-02 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni 
odbicia do 5 m2 

m2 50,50 
 

270. KNR 19-01 0828-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury 
gładkie 

m2 50,50  

271. analiza indywidualna Zabezpieczenie okien folią m2 8,00  

272. analiza indywidualna Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku m2 50,50  

273. KNR 4-01 0330-06 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 5,40  

274.
KNR 4-01 0305-02 Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o 

grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i 
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 5,40 
 

275. KNR 0-25 0403-02 
analogia 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni 
pionowych, skośnych i cylindrycznych 

m2 61,25  

276. KNR 2-02 0923-01 
analogia 

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona- 
fugowanie zaprawą trasową 

m2 61,25  

277. KNKRB 6 0101-08 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - 
kat.gr.I-IV 

m2 8,75  
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278.
KNR 4-01 0213-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 

cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym 
przy budynku 

m2 8,75 
 

279. analiza indywidualna Wykonanie hydrofobizacji powierzchni ceglanej m2 61,25  

280. analiza indywidualna Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz m3 1,52  

WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 

281.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-04 0603-07 Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu 
młotów pneumatycznych 

m3 0,38  

282. KNR 4-01 0102-05 
analogia 

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna 
do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III 

m3 62,75  

283.
KNR-W 2-01 0314-
02 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o 
głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 

m2 80,50 
 

284.
KNR 4-01 0105-02 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 

odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 
III 

m3 62,75 
 

285. KNR 5-18 1712-02 Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły szt. 4,00  

286. KNR-W 2-15 0203-
04 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 

m 37,50  

287. KNR-W 2-15 0203-
03 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 

m 15,00  

288. KNR-W 2-15 0203-
01 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 

m 32,50  

289. KNR-W 2-15 0218-
01 analogia 

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2,00  

290. KNR 2-15 0208-03 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 

szt. 2,00  

291. KNR 2-31 0813-03 
z.o.2.13. 9902-01  

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 

m 2,00  

292. KNR-W 5-10 0323-
01 

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 
5 cm - mechanicznie 

m 9,00  

293. KNR 2-31 0803-01 
0803-02 

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubości 5 cm 

m2 4,50  

294. KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,08  

295. KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 

m 2,00  

296. KNR 2-31 0114-05 
0114-06 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 
po zagęszczeniu 20 cm 

m2 4,50  

297.
KNR 2-31 0110-01 
z.o.2.13. 9902-01  

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm 26-75 pojazdów na godzinę 

m2 4,50 
 

298.
KNR 2-31 0110-02 
z.o.2.13. 9902-01  

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm 
grubość warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę 
Krotność = 6 

m2 4,50 

 

299. KNR 2-31 0313-01 
0313-02 

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa 
wiążąca o grubości 6 cm 

m2 4,50  

300. KNR 2-31 0314-01 
0314-02 

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa 
ścieralna o grubości 4 cm 

m2 4,50  

301. KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym - C12/C15 m3 0,38  

302. analiza indywidualna Wywóz i utylizacja gruzu m3 2,18  
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WYMIANA ODCINKÓW RUR INSTALACJI WODNEJ 

303.

3.3.1. 
5.3.1. 

KNR 4-01 0333-10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

szt. 8,00  

304.
KNR-W 2-15 0112-
02 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 
25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 

m 94,50 
 

305.
KNR-W 2-15 0112-
05 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 
50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 

m 94,00 
 

306. KNR 2-15 0112-03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 
mm 

szt. 4,00  

307. KNR 2-15 0112-06 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 
mm 

szt. 4,00  

308. KNR 0-34 0101-15 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 

m 188,50  

309. KNR 2-15 0110-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach 
mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 

m 188,50  

310. analiza indywidualna Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. m 188,50  

311. analiza indywidualna Bakteriologiczne badanie wody szt 2,00  
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z budową sieci i instalacji elektrycznych w obiekcie koszarowym w 

Grudziądzu. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych 

w punkcie i związanych z wykonaniem sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych 

wewnętrznych, a w szczególności : 

CPV:45315600-4  Zagospodarowanie terenu 

CPV:45311100-1 Trasy kablowe 

CPV:45315700-5 Rozdzielnice 

CPV:45311100-1 Wewnętrzne linie zasilające 

CPV:45311000-0             Instalacja oświetleniowa 

CPV:45312311-0              Instalacja oświetlenia awaryjnego 

CPV:45311000-0, CPV:45311000-1 Instalacja gniazd wtyczkowych, siłowa 

CPV:45311000-0, CPV:45311000-1 Instalacja obwodów ppoż. 

CPV:45311100-1 Instalacja połączeń wyrównawczych 

CPV:45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi 

przepisami, z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) i właściwymi zharmonizowanymi Polskimi lub  

Europejskimi Normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz sposób ich prowadzenia zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa ruchu. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

1.6.  Informacja o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby 

uniemożliwić osobom postronnym dostęp do budowy.  

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony własności publicznej i prywatnej. W przypadku 

uszkodzenia własności publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowiązek naprawy 

uszkodzonego mienia. Wykonawca w trakcie robót ma obowiązek stosowania się do wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Do obowiązków Wykonawcy należy również przestrzeganie przepisów ochrony 



przeciwpożarowej, oraz utrzymanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie budowy.  

Na czas robót zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbędne dla Wykonawcy. Jego 

miejsce zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawcą. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją 

2. MATERIAŁY 

2.1  Wymagania Ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST oraz w Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w 

taki dokument. 

2.2  Materiały elektryczne 

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

2.3 Złącze kablowe 

Projektowane złącze ZK-PWP należy zabudować na zewnętrznej ścianie budynku w bliskiej 

lokalizacji pomieszczenia rozdzielni głównej. Złącze ZK-PWP doposażyć w rozłącznik główny 

400/400A z wyzwalaczem napięciowym wraz ze wszystkimi elementami pokazanymi na 

schemacie takimi jak ochronniki, automatyczny przełącznik faz wraz z zabezpieczeniem 

bezpiecznikowym.   klasa ochronności - II, 

-  kategoria palności - FH2-25(HB-40), 

-  odporność na nadmierne ciepło - 9600C, 

-  odporność na warunki atmosferyczne (szczególnie UV). 

Projektuje się nowe zasilanie które należy wykonać nowoprojektowanym wlz  YKXs 4x185mm + 

PE: bednarka FeZn 30x4mm2 układanym od stacji transformatorowej do ZK-PWP po istniejącej 

trasie istn. Wlz-tu YAKY 4 x 120mm2 przeznaczonego do demontażu. Istniejącą rozdzielnię 

główną RG należy zasilić z proj. ZK-PWP kablem wlz: YKXs 5x185mm2. 

2.4  Kable i przewody 

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: 

-  kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 

napięcie znamionowe 0,6/1kV, 

-  przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 

polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 

układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 

tynku i pod tynkiem (p) w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056 i PN-

87/E-90060. 

-  przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji i 

powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, , do układania na stałe bez 

dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 

pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

-  przewody instalacyjne o żyle miedzianej wielodrutowej o izolacji na napięcie 



znamionowe 400/750V, do układania na stałe w osłonach, chroniących przed 

uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i 

wilgotnych, wg PN-87/E-90054. 

-  przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw 

nie wydzielających podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów. 

W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować kable  

- elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną zielonożółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i  czarna, na 

napięcie znamionowe0,6/1kV, 

- elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną zielonożółtą i  

- pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i  czarna, na napięcie znamionowe 

0,6/1kV, 

- elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i 

powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, 

niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV,  

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej 

temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony  

przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych  

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na 

utwardzonym podłożu. 

 

2.5 Źródła światła i oprawy oświetleniowe 

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 

oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i 

przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych 

w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne 

powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w tórych  zostaną 

zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 

przed: 

 przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

 zapaleniem 

 uderzeniem. 

Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  

Oprawy, stosownie do typu oświetlenia (zewnętrzne, wnętrzowe, dekoracyjne), należy 

wyposażyć w źródła światła, elementy optyczne i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową a w 

przypadku opraw wnętrzowych powinny być dostosowane do charakteru pomieszczenia i 



wykonywanych w nim czynności. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN -

84/O-79101. 

Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania  PN-E-06305/00 i PN-E-06314. 

Poniżej przedstawiono parametry jakie powinny spełniać oprawy oświetleniowe;  

Instalacja oświetlenia ogólnego 

 

Oświetlenie zaprojektowano się według zaleceń norm PN-EN 12464-1. Typy opraw 

oświetleniowych podano na planach instalacyjnych oświetleniowych dokumentacji 

projektowej. Oświetlenie ogólne zaprojektowano jako sufitowe:  

-  w korytarzach i węzłąch sanitarnych na parterze(z sufitem podwieszanym) - oprawy ze 

źródłem LED)  

-  w pozostałych pomieszczeniach - oprawy nasufitowe 

Sterowanie oświetleniem podstawowym pomieszczeń - lokalnie włącz/wyłącz za 

pośrednictwem łączników oświetlenia: pojedynczych, świecznikowych, schodowych i 

przycisków, lokalnie włącz/wyłącz za pomocą oświetleniowych manualnych regulatorów 

współpracujących z oprawami.Sterowanie oświetleniem przedsionków i komunikacji - lokalnie 

włącz/wyłącz za pośrednictwem czujników ruchu. 

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

Na ciągach komunikacyjnych i przestrzeniach otwartych przebywania ludzi zamontować 

podświetlane znaki ewakuacyjne i oprawy oświetlenia powierzchni, zapewniające w osi drogi 

ewakuacyjnej min 1lux, a w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i meldunkowego 

min. 5 lux. Obwody oświetlenia ewakuacyjnego wykonać na oprawach z autotestem.  

Instalacje należy wykonać zgodnie ze schematami rozdzielnic, planami instalacyjnymi oraz z 



normami. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać aktualne świadectwa 

dopuszczenia CNBOP. 

Dla pokazania kierunków ewakuacji i wyjść przewidziano znaki ewakuacyjne podświetlane od 

wewnątrz jako oprawy pracujące na jasno. 

Nad drzwiami ewakuacyjnymi przewidziano stosowne oprawy z piktogramem „WYJŚCIE 

EWAKUACYJNE”, a w miejscach zmiany kierunku ruchu z piktogramem wskazującym kierunek 

do wyjścia lub drogi ewakuacji. Zastosowane piktogramy muszą być zgodne z polskimi 

przepisami. 

Przejście kabli przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić masą o odpowiedniej dla 

danej przegrody odporności ogniowej. Jakiekolwiek zmiany w projekcie oświetlenia 

awaryjnego (systemu lub opraw) wymagają wykonania ponownie obliczeń natężeń 

oświetlenia. 

 

 

2.6 Rozdzielnice nn 0,4kV 

2.6.1.  Rozdzielnica główna 0,4kV 

Rozdzielnicę TG należy wykonać w systemie podtynkowym o stopniu ochrony IP40. w 

obudowie metalowej. 

Modułowa struktura rozdzielnicy, z podziałem na bloki funkcjonalne i z możliwością 

zastosowania szeregu przegród i osłon powinna umożliwiać :  

-  szybki i bezbłędny montaż, bez konieczności stosowania narzędzi specjalnych,  

-  łatwą rozbudowę lub zmianę konfiguracji, 

-  łatwą i bezpieczną konserwację. 

2.6.2.  Rozdzielnice odbiorcze 

Tablice rozdzielcze odbiorcze należy wykonać w obudowach modułowych pt. i nt. IP30 oraz IP 

44. Rozdzielnice wnękoweTR-1,0,1,2,3  do zabudowy aparatury modułowej, wyposażone w 

aparaturę modułową. 

Rozdzielnice niskiego napięcia wykonać według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 

powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice 

powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w 

obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, 

rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w 

szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN -S. Przewody ochronne powinny 

być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Rozdzielnice powinny być wykonane w II 

klasie izolacji. 

Rozdzielnice odbiorcze powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od 

góry na zaciski przyłączeniowe. 

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 

kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie 

ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w 

kieszeni na drzwiczkach. 

2.7 Osprzęt instalacyjny 



Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, 

PN-E- 93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. Osprzęt 

powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę 

przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być 

wyposażone w bolce ochronne. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być 

dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (230V). Osprzęt powinien być 

dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. 

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed:  

-  przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 

-  zapaleniem; 

-  uderzeniem. 

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  

-  podtynkowy; 

-  natynkowy, 

i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas 

robót.Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 

oznakowany.Gniazda zasilające urządzenia komputerowe należy wyróżnić kolorem 

czerwonym i uniemożliwić stosowanie wtyczek obwodów ogólnego przeznaczenia.  

 

2.8  Korytka kablowe i kanały instalacyjne 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych 

korytek i konstrukcji nośnych, stalowych, ocynkowanych ogniowo zgodnie z PN -EN 10142:2003 - 

korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i 

przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być 

dostosowane do sposobu montażu na obiekcie. 

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 

rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 

izolacyjnych spełniające wymagania PN- IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do 

ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.  

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 

Do wykonania robót Wykonawca winien zastosować sprzęt i maszyny odpowiednie dla danego 

rodzaju robót. Wszelki sprzęt używany w trakcie prac musi być sprawny pod względem 

technicznym i spełniać wymagania BHP. 

3.2 Sprzęt do prac montażowych oraz kontrolnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 

właściwą jakość robót: 

-  spawarka transformatorowa do 500A, 

- zaciskarka do konektorów 

-  obcinarka do kabli 

- mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych 



- mierniki rezystancji izolacji 

- podstawowe elektronarzędzia, np.wiertarka,szlifierka kątowa itp. 

- inny drobny sprzęt montażowy. 

4.  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Transport musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przewożone 

materiały należy przed transportem odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2 Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

- samochodu skrzyniowego 5-10t, 

- samochodu dostawczego 0,9t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 

wewnętrzna oraz linie kablowe zewnętrzne. 

5.2  Lokalizacja punktów oświetleniowych i kabli 

Lokalizacja punktów oświetleniowych i kabli - wg dokumentacji projektowej. 

5.3  Wykonanie wykopów pod układanie kabli 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 

oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 

wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie powinno 

odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02.Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się 

wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.W obu 

wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i 

zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. Wydobyty 



grunt powinien być  składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane 

w sposób zapewniający ich stateczność.W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą 

z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie 

fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 

korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i 

zagęszczać ubijakami ręcznie lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien wynosić 0,95 według BN- 77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób 

aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST. 

5.4 Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne.Układanie kabli 

powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 

linii. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4kg/m. Rolki 

powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywając na nich kabel 

nie dotykał podłoża. 

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed 

wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:  

- szczelne zalutowanie powłoki 

- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja)  

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu kabli nie powinna być niższa niż 0°C w 

przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej 

konstrukcji temperatura otoczenia i temperatura układania kabla - wg ustaleń wytwórcy. 

Zabrania się ogrzewania kabli ogniem. 

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 

być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż: 

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej 

oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył n ie 

przekraczających 4, 

- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 

papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 

jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4.  

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości: 0,7m w przypadku kabli o 

napięciu znamionowym do 1kV z dokładnością ±5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z 

przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 

co najmniej 15 cm. Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm. Wskaźnik 



zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85.  

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 

kablem, należy układać folię koloru niebieskiego (dla kabli do 1kV) 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do 

ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. Przepusty kablowe oraz rury osłonowe należy 

wykonywać z rur PVC. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel, nie 

dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Kable 

w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych nie powinny opierać się o 

krawędzie otworów. 

Średnica wewnętrzna rury ochronnej nie powinna być mniejsza niż:  

- 1 ,5 - krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania kabli wielożyłowych,  

- 3,5 - krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku układania trójfazowej wiązki 

trzech lub czterech kabli jednożyłowych 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 -3% długości rowu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

W przypadku wciągania kabli do przepustów pod drogami, zapas kabla powinien wynosić 

połowę do danych powyżej wartości z dodaniem 2m. 

Zaleca się przy latarniach, przepustach kablowych pozostawienie 2 -metrowych zapasów 

eksploatacyjnych dla kabla do 1kV. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 

charakterystycznych. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:  

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

- rok ułożenia kabla. 

Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z 

tworzywa sztucznego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna 

być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Krawędzie pasa folii 

powinny sięgać co najmniej dozewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, równomiernie po obu 

stronach 

 

5.5 Instalacje 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 

właściwych materiałów. 

Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku 

oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiaj ąca konserwację i 

rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje 

wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i 

osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając 



warunki lokalne i technologiczne. 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być 

chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi 

wytrzymałość ogniową tych elementów. 

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia. 

Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 

elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia 

materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia 

może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić 

przypadkowy kontakt z nimi. 

Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 

oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi 

wyposażenie obiektu. 

Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie 

instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 

względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  

Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do 

niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj. : 

- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian 

i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 

- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.  

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 

zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do 

mogących wystąpić przepięć. 

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 

maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 

wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 

wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 

spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone 

przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą 

być narażone. 

Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego 

wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio 

oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 

Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej:  

-  podtynkowo 

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych 



- natynkowo w korytkach instalacyjnych 

-  nad sufitami podwieszanymi na korytkach kablowych. 

Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki, gniazda wtykowe montować w miejscach 

podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń 

natynkowo i podtynkowo. 

Układ sieci za nowoprojektowanymi tablicami : TN-S; 

5.5.1 Montaż instalacji połączeń wyrównawczych 

Należy wykonać główną szynę wyrównawczą GZU w rozdzielni RG. Do GZU należy przyłączyć rury 

wody ciepłej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu każdego odgałęzienia pionowego, przewody PE 

tablic rozdzielczych.  

Szynę GZU należy uziemić możliwie na najkrótszym odcinku przewodem (LgY) lub bednarką 

(FeZn), poprzez podłączenie szyny do uziomu naturalnego.  

W łazienkach należy dokonać miejscowych połączeń wyrównawczych z dostępnymi częściami 

przewodzącymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe. Lokalne szyny uziemiające w 

łazienkach należy połączyć z GZU linką Lgy 6mm2.   

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Instalacje 0,4kV - system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej samoczynne wyłączenie 

zasilania w układzie sieci TN-S. Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewnia samoczynne 

wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe, bezpieczniki oraz przez 

wyłączniki różnicowoprądowe z prądem wyłączenia 30mA. Główne i miejscowe połączenia 

wyrównawcze, będące uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, należy 

wykonać wg Dokumentacji Projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

6.3 Instalacja elektryczna wewnętrzna 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

-  zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami;  

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

- prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 

- ciągłość przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych; 

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania; 

- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym;  

- pomiar prądów upływowych; 

-  ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 



- próbę biegunowości; 

- próbę wytrzymałości elektrycznej; 

-  próbę działania; 

- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 

-  spadku napięcia; 

- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, 

- sprawdzenie natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  

- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw, silników itp.);  

- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych 

i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;  

- spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru , 

wprowadzonych do Dokumentacji Technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

Instalacja odgromowa 

Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować: 

-  sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami;  

- sprawdzenie ochrony wewnętrznej 

- oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z  

którego zostały wykonane; 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań 

przewodów odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych 

poszczególnych odcinków zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich 

zabezpieczenie przed korozją; 

- pomiar rezystancji uziemienia; 

- sprawdzenie stanu uziomów; 

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora Nadzoru, 

wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru 

rezystancji, 

przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych przewodów instalacji 

piorunochronnej.. Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru 

uziemień lub metodą techniczną. 

6.4 Wykopy pod kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz 

sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.5 Linie kablowe 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 



pomiary: 

- głębokość zakopania kabla, 

-  grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- odległość folii ochronnej od kabla, 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 

ziemi. 

6.6 Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, 

jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są 

oznaczone identycznie. 

6.7 Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i 

pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MO 

dla instalacji 230 V. 

6.8 Próba napięciowa izolacji 

Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych 

kablami o napięciu znamionowym do 1kV. 

6.9 Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 

niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

6.10  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 

przez 

Inspektora Nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w specyfikacji TS-00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7 

7.2  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót na podstawie pomiarów w terenie jest:  

□ kpl - podłączenie instalacji zasil. i odbiorczej  

□ kpl - montaż rozdz. RG 

□ kpl - uszczelnianie przejść przez ściany i stropy 

□ kpl - montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

□ szt - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach 



□  otwór - przebijanie otworów w ścianach i stropach 

□ szt - mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk  

□ szt - osadzanie kołków, mocowanie konstrukcji wsporczych  

□ szt - montaż centralnej baterii awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

□  m3 - przygotowanie ręczne zaprawy 

□  m - zaprawianie bruzd, montaż korytek, układanie kabli, przewodów, wciąganie 

przewodów do rur, układanie przewodów w korytkach 

□ szt - przygotowanie podłoża pod osprzęt, montaż łączników, puszek 

instalacyjnych, instalacyjnych gniazd wtykowych, 

□ szt - montaż GSW, LSW, MSW, uchwytów uziemiających 

□ szt - montaż końcówek kablowych, podłączenie przewodów pod zaciski 

□ kpl - montaż opraw oświetlenia podstawowego 

□ kpl - montaż zwodów pionowych, 

□ szt - montaż drążków izolacyjnych inst odgromowej, łączenie przewodów 

instalacji odgromowej lub wyrówn. na dachu 

□  m - montaż przewodów instalacji odgromowej 

□  odcinek - badanie linii kablowej, NN,sterowniczej 

□  pomiar - sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy, 

□  pomiar - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji 

pętli zwarciowej, 

□  próba - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, 

□ szt - badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

□ kpl - badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary 

fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia 

- oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące Obmiaru Robót podano w OST 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki - pozytywne. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 instalacje elektryczne podtynkowe, 

 linie kablowe zasilające 

8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 

wymienionych w 

O.S.T. „Wymagania ogólne”: 

 dziennik budowy, 

 projektową dokumentację powykonawczą, 



 protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 

 protokoły z dokonanych pomiarów, 

 pomiary natężenia oświetlenia, 

 protokoły odbioru robót zanikających, 

 certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest "Cena Ryczałtowa", skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie SIWZ i dokumentów kontraktowych, za pozycję ryczałtową zgodną z dana 

pozycja Wykazu Cen. 

Cena pozycji pokrywać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie określone dla tej Roboty w SIWZ i obejmować będzie:  

a) . robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, b). wartość zużytych materiałów z 

kosztami ich 

zakupu, 

c) . wartość pracy sprzętu, wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i odtransportowanie po wykorzystaniu sprzętu, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy), 

d) . koszty pośrednie w skład których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w  

tym doprowadzenie energii, wody, dostępu do Internetu oraz innych udogodnień które mogą 

okazać się użyteczne Wykonawcy, ponadto budowę dróg dojazdowych, koszty dotyczące 

oznakowania robot koszty projektów uzupełniających wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

robot, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

e) . zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,  

f) . podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT oraz opłat importowych. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za Robotę w 

Wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość uzyskania dodatkowej  

zapłaty za wykonanie Robot objętych oraz niezbędnych do wykonania dla realizacji tej pozycji.  

Płatności dokonywane będą wyłącznie po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na 

czas 

trwania Kontraktu oraz stosownego dokumentu zabezpieczenia, w ramach wskazanej pozycji 

Wykazu 

Cen. 



9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w SIWZ. 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przepisów ustawy o 

drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo 

dla miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 

drogowym (przez okres realizacji kontraktu) ponosi Wykonawca. 

Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za umieszczenie 

obcych urządzeń w pasie drogowym należy uwzględnić we wskazanych pozycjach Wykazu 

Cen „Wymagania Ogólne”. Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem projekt organizacji ruchu oraz 

harmonogram zajęć dróg. Przedłużenie uzgodnionego w harmonogramie czasu zajęcia dróg 

wymaga akceptacji Inżynier. 

Organizacja ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,  

-  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

-  opłaty 

-  przygotowanie terenu, 

-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowani i drenażu, 

- Utrzymanie organizacji ruchu obejmuje: 

-  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani 

pionowych, barier i świateł, 

-  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Likwidacja objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania , 

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej 

likwidacją ponosi Wykonawca Robót 

9.3 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego jest zobowiązany 

wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

dostarczać, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

Podstawą płatności jest Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Wykazie Cen 

„Wymagania Ogólne”. Cena ryczałtowa obejmuje pełen zakres prac koniecznych przy 



wykonania oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego. 

9.4 Organizacja 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Kwoty Kontraktowej, 

zorganizuje niezbędny terem i zaplecze budowy. W ramach kosztów Robót Wykonawca 

zapewni: 

-  Organizację zaplecza: 

a)  dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem, 

b)  wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

c)  wynajęcie, dzierżawę i zajęcie terenów niezbędnych do realizacji budowy.  

-  Utrzymanie zaplecza budowy: 

a)  utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy  

b)  ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

c)  utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 

d)  zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie oraz zapewnienie dobrych warunków 

BHP i ppoż, 

e)  utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

f)  zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,  

g)  zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

9.5 Likwidacja zaplecza budowy: 

a)  likwidację zaplecza budowy, 

b)  oczyszczenie terenu. 

9.6 Koszt zawarcia Ubezpieczeń na Roboty 

Koszt zawarcia niezbędnych dla kontraktu ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką 

obmiaru jest ryczałt. 

9.7 Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji.  

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

9.8 Wykaz cen 

9.8.1  Uwagi ogólne 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty 

ryczałtowej. Opisy poszczególnych pozycji podane w Podziale Ceny Ogólnej (w poszczególnych 

Wykazach Cen) nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy 

wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych 

dokumentach. 

9.8.2  Ceny 

Ceny wszystkich pozycji Robót powinny być wyrażone w PLN. 

VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone a należnej kwocie zgodnie 

z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków. 

niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych 

pozycji w Wykazach Cen i /lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną 



świadomość, że kwoty, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych 

całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich 

wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą 

częścią niniejszego Kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W związku z 

powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz 

ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i 

konserwacji całości zgodnie z Kontraktem. 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazach Cen 

muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w kontrakcie. 

Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymieniono 

osobno) 

odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całość, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty 

podane w Wykazach cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy 

rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 

Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować:  

Wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami  

administracyjnymi, 

Wykonanie w/w zakresu prac, prób końcowych i szkoleń, 

Zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia 

niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,  

Zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp, ppoż... 

Opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy, wykonanych 

przez niezależne instytucje, 

Zakup sprzętu bhp i ppoż, 

Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji Wykonanie badań instalacji elektrycznych i 

kablowych, 

Różne opłaty administracyjne 

Zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób 

końcowych, Zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, 

opłaty przewozowe, magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego i 

koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne. 

Domniemywa się, ze Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania 

uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia 

zadania objętego ta umową. 

9.9 Płatności 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

3. N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 

przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.  



4. PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe (zestaw norm)  

5. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach pomieszczeń 

6. PN-EN 12665:2012 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia 

7. PN-EN 1838:2013 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

8. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

9. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

10.  PN-EN 60439-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięcioweCzęść 5: Wymagania szczegółowe 

dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych  

11.  PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne 

12.  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

13.  PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych  

14. PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach

 sznurowych 

15. PN-EN 62305-1 : 2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

16. PN-EN 62305-2 : 2012 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

17. PN-EN 62305-3 : 2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne

 obiektów i zagrożenieżycia. 

18.  PN-EN 62305-4 : 2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiektach 

19.  PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

20.  PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 

21.  PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

22.  PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

23.  PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

24.  PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 

napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia. 

25.  PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 

dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 

niskiego napięcia 



26.  PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

27.  PN-HD 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

28.  PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

29.  PN-HD 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

30.  PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

31.  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie. 

32.  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenie elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

33.  PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

34.  PN-HD 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

35.  PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

36. PN-HD 60364-5-551 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-55: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

37. PN-HD 60364-5-557 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-557: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obwody pomocnicze 

38. PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

39.  PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

40.  PN-HD 60364-6-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

41.  PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic 

42.  PN-HD 60364-7-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny 

zawierające ogrzewacze sauny 

43. PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

 Wymagania dotyczące 



specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

44. PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych 

45. PN-HD 60364-7-714Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  

 Część 7-714: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

46. PN-HD 60364-7-715Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  

 Część 7-715: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacjilub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 

47. PN-HD 60364-7-729Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  

 Część 7-729: Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Korytarze obsługi lub nadzoru. 

10.2 Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) 

2. Dz.U.Nr 75,poz.690.2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

(z późniejszymi zmianami) 

3.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 

912). 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące Normy i uregulowania. 
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OPIS TECHNICZNY 

 

INWESTOR: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 

OBIEKT: REMONT BUDYNKU KOSZAROWEGO NR 4 W KOMPLEKSIE 

WOJSKOWYM PRZY UL. JAGIEŁŁY 11-23 W GRUDZIĄDZU 

ADRES BUDOWY:   86-300 GRUDZIĄDZ UL. JAGIEŁŁY 11-23 DZ.NR 1/38  

 

1. PODSTAWA WYKONANIA 

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji są: 

- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy   

- projekt architektoniczny 

- normy i obowiązujące przepisy 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje instalację elektryczną w budynku koszarowym 

jednostki wojskowej  w miejscowości Grudziądz. 

Wykaz instalacji: 

- Instalacja oświetlenia podstawowego 

- Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

- Instalacja gniazd 230/400V   

- Instalacja multimedialna 

- Instalacja uziemiająca, wyrównawcza 
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3. ZASILANIE I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 W stanie istniejącym budynek koszarowy posiada rozdzielnię główną RG 

zlokalizowaną w piwnicy która jest zasilana istniejącym kablem wlz: YAKY 4 x 

120mm2.  

Z rozdzielni głównej zasilane są pozostałe istniejące budynki nr: 1-8 + obwody 

zasilające oświetlenie terenu. Główny wlz rozdzielni głównej wg nowowykonanych 

obliczeń nie spełnia wymaganych warunków i podlega wymianie. Kabel ten należy 

wycofać oraz zdemontować.  

Projektuje się nowe zasilanie isniejącej rozdzielni głównej którą należy zasilić 

z projektowanego złącza kablowego przeciwpożarowego zwanego w projekcie ZK-

PWP służącego do celów przeciwpożarowych. Projektowane złącze ZK-PWP należy 

zabudować na zewnętrznej ścianie budynku w bliskiej lokalizacji pomieszczenia 

rozdzielni głównej. Złącze ZK-PWP doposażyć w rozłącznik główny 400/400A 

z wyzwalaczem napięciowym wraz ze wszystkimi elementami pokazanymi na 

schemacie takimi jak ochronniki, automatyczny przełącznik faz wraz 

z zabezpieczeniem bezpiecznikowym.   

Projektuje się nowe zasilanie które należy wykonać nowoprojektowanym wlz YKXs 

4x185mm + PE: bednarka FeZn 30x4mm2 układanym od stacji transformatorowej do 

ZK-PWP po istniejącej trasie istn. Wlz-tu YAKY 4 x 120mm2 przeznaczonego do 

demontażu. Istniejącą rozdzielnię główną RG należy zasilić z proj. ZK-PWP kablem 

wlz: YKXs 5x185mm2.  

Budynek będący bezpośrednim przedmiotem opracowania zwany jest bud nr 4 i 

jego moc zapotrzebowa wg nowego opracowania została określona jako Pz=37,6 

(wzrost o 2,3kW wzg poprzednio zadeklarowanej mocy). Wszystkie istniejące wlz-ty 

zasilające pozostałe budynki są poza zakresem opracowania i nie podlegają 

modernizacji. Na potrzeby zasilania projektowanej instalacji elektrycznej budynku 

nr4 należy w istniejącej rozdzielni głównej RG zabudować dodatkowe pole 
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odpływowe celem montażu bezpieczników 3 x gG 63A (dopuszcza się 

wykorzystanie wolnego pola odpływowego stanowiącego rezerwę).  

Na potrzeby projektowanej instalacji elektrycznej projektuje się tablicę główną 

zwaną w projekcie TG którą należy wykonać w postaci tablicy rozdzielczej 

montowanej podtynkiem w pomieszczeniu rozdzielni głównej w piwnicy. 

Projektowaną tablicę główną TG należy zasilić z istn. RG kablem YKXs 5x25mm2 

układanym pod tynkiem.  

Projektuje się szereg podrozdzielnic zlokalizowanych w obrębie danej kondygnacji 

zwanych w projekcie TR-1,0,1,2,3 zasilających instalację oświetlenia, gniazd w 

obrębie danej kondygnacji. Każdą z podrozdzielnic należy zasilić z tablicy głównej 

TG zgodnie ze schematem.  

Projektuje się instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu.  

Przy głównych wyjściach z obiektu pokazanych na rzucie należy zabudować 

przyciski przeciwpożarowe, które w razie pożaru umożliwą wyłączenie całej 

instalacji elektrycznej budynku. Przycisk przeciwpożarowy powinien być wyposażony 

w szybkę i młotek. Przewody od przycisków przeciwpożarowych HDGs 3x1,5mm2 

doprowadzić do wyzwalacza  napięciowego zabezpieczenia głównego w ZK-PWP.  

Przy wpinaniu obwodów pod zabezpieczenia w rozdzielnicach TG, TR należy 

zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie każdej z trzech faz.  

4. INSTALACJA OŚWIETLENIA 

 Wszystkie instalacje w należy wykonać w układzie TN-S. Całość 

oprzewodowania instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodami YDYżo 

3x1,5mm2 pod tynkiem lub możliwie w przestrzeniach międzystropowych sufitów 

podwieszanych zgodnie z rysunkami.   

Na komunikacjach posiadających przestrzeniemiędzystropowe należy zabudować 

koryto kablowe perforowane K200 na długości całej komunikacji, dedykowane do 

układania przewodów silnoprądowych.  
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Instalację oświetleniową należy wykonać w oparciu o oprawy ze źródłem LED 

montowane natynkowo do sufitu. Należy montować oprawy zgodnie z legendą 

rysunków instalacji oświetleniowej. Załączanie opraw oświetleniowych odbywać 

będzie się za pośrednictwem łączników elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem. 

W wybranych pomieszczeniach załączanie opraw odbywać się będzie za 

pośrednictwem czujników ruchu – lokalizację czujników pokazano na rzucie inst. 

Oświetlenia.  

Do obliczeń symulacji poziomów natężenia przyjęto następujące kryteria: 

- Pokoje do wypoczynku: 200lx 

- Komunikacje: 100lx  

- Kl. Schodowe: 150 lx 

- Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze: 100lx 

- Pomieszczenia techniczne: 300lx 

- Pomieszczenia biurowe (kancelaria): 300lx 

- Sale dydaktyczne/wykładowe: 500lx 

 

Projektuje się instalację oświetlenia zewnętrznego nad drzwiami wejściowymi do 

budynku. Oprawy będą sterowane za pośrednictwem automatu zmierzchowego 

zabudowanego w tablicach rozdzielczych. Czujnik zmierzchowy zabudować na 

zewnątrz.   

Wentylatory w łazienkach należy podłączyć do instalacji oświetlenia tak aby 

załączenie opraw sanitariatu powodowało uruchomienie wentylatora kanałowego.  

Projektuje się instalację oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem opraw ze 

źródłem LED z inwerterem zapewniającym podtrzymanie napięcia źródła światła na 

okres min. 1 godziny – oprawy oznaczono na rysunku symbolem AW. Oprawy 

kierunkowe należy zamontować w miejscach wskazanych na rzucie oświetleniowym 



6 

 

w wersji jednostronnej lub dwustronnej zgodnie z legendą. Dla wszystkich opraw 

awaryjnych i ewakuacyjnych należy uzyskać certyfikat CNBOP.   

Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 130 cm od poziomu podłogi. 

 Symulację wymaganych poziomów natężenie oświetlenia wykonano na 

bazie przykładowych opraw oświetleniowych produkcji LENA LIGHTING, dopuszcza 

się stosowanie opraw równoważnych o parametrach nie gorszych od 

przedstawionych w projekcie.  

 

5. INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW ZASILAJĄCYCH  

 Instalację gniazd wtykowych jednofazowych należy wykonać przewodem 

YDYżo 3x2,5 mm2, przewody prowadzić pod tynkiem lub w przestrzeni sufitów 

podwieszanych. Instalację gniazd wykonać zgodnie z rysunkami.  

Na komunikacjach posiadających przestrzeniemiędzystropowe należy zabudować 

koryto kablowe perforowane K200 na długości całej komunikacji, dedykowane do 

układania przewodów silnoprądowych.  

 

Należy zastosować gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym IP20. Należy zamontować 

we wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V IP44 np. w sanitariatach, 

pom. technicznych. Zwraca się szczególną uwagę na konieczność odsunięcia 

gniazd w sanitariatach na odległość 60 cm od najbliższego źródła wody bieżącej 

(umywalki, prysznice).  

Projektuje się wypust trójfazowy 400V dedykowany na potrzeby zasilania 

klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni  na parterze. Wypust zasilający wykonać 

przewodem YDYżo 5x6mm2 z proj. tablicy TR0 (parter).  

6. INSTALACJA MULTIMEDIALNA 

Projektuje się instalację multimedialną w postaci gniazda HDMI które należy 

zamontować na suficie sal dydaktycznych oraz na ścianie celem umożliwienia 
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podłączenia projektora multimedialnego i przesłania sygnału z urządzenia 

mobilnego (np. komputer/laptop). Gniazda połączyć przewodem HDMI układanym 

w rurce pcv podtynkiem.  

 

7. INSTALACJA ODDYMIANIA 

Projektuje się instalację oddymiania dla dwóch klatek schodowych oznaczonych 

projekcie jako klatka schodowa „A‟ oraz klatka schodowa „B‟.  

Instalacja oddymiania na każdej klatce schodowej zostanie zrealizowana za 

pośrednictwem dwóch okien ściennych dedykowanych do celów oddymiania. 

Projektuje się doposażenie okien oddymiających w komplet napędów 

umożliwiających otwarcie w/w okien. Oba okna otwierane będą na zewnątrz. 

Napowietrzanie klatki schodowej będzie realizowane za pośrednictwem dwóch 

skrzydeł drzwi wejściowych, zlokalizowanych na parterze które należy doposażyć w 

siłowniki zgodnie z legendą schematu blokowego instalacji oddymiania. Drzwi 

napowietrzające zgodnie z koncepcją instalacji oddymiania - nie mogą być 

ryglowane mechanicznie. 

Obie klatki schodowe będą oddymiane za pośrednictwem jednej centrali 

oddymiania (wraz z kompletem akumulatorów) która będzie sterować urządzeniami 

zlokalizowanymi na obu klatkach schodowych. Centralę oddymiania należy 

zabudować w obrębie klatki schodowej na poziomie poddasza oraz zasilić z tablicy 

rozdzielczej poddasza TR3.   

Instalacja oddymiania będzie funkcjonowała w oparciu o układ przycisków ROP 

rozmieszczonych na każdej kondygnacji klatki schodowej. Na życzenie inwestora 

rezygnuje się z układu czujników sterujących instalacją oddymiania. Projektuje się 

układ przycisków dedykowanych do celów przewietrzania klatki schodowej. 

Przyciski przewietrzające należy zamontować podobnie jak ROP na każdej 

kondygnacji klatki schodowej.  Rozlokowanie oraz dokładny typ elementów 

instalacji oddymiania przedstawiono na schemacie instalacji oddymiania. Centralę 
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należy doposażyć w czujnik pogodowy umożliwiający automatyczne wysterowanie 

zamknięciem okien w przypadku negatywnych warunków atmosferycznych. 

Całość oprzewodowania instalacji oddymiania prowadzić zgodnie ze schematem 

oraz wytycznymi, DTR producenta urządzeń.  

 

8.  INSTALACJE UZIEMIAJĄCE, ODGROMOWE, WYRÓWNAWCZE 

 Na istniejącym obiekcie instalacja odgromowa nie podlega modernizacji i 

znajduje się ona poza zakresem opracowania.  

 

Należy wykonać główną szynę wyrównawczą GZU w rozdzielni RG. Do GZU należy 

przyłączyć rury wody ciepłej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu każdego 

odgałęzienia pionowego, przewody PE tablic rozdzielczych.  

Szynę GZU należy uziemić możliwie na najkrótszym odcinku przewodem (LgY) lub 

bednarką (FeZn), poprzez podłączenie szyny do uziomu naturalnego. 

W łazienkach należy dokonać miejscowych połączeń wyrównawczych z 

dostępnymi częściami przewodzącymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe. 

Lokalne szyny uziemiające w łazienkach należy połączyć z GZU linką Lgy 6mm2.   

 

   

9.  OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. 

Dla urządzeń, oprócz ochrony podstawowej, należy wykonać ochronę dodatkową  

przez “SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA”' realizowane poprzez wyłączniki 

nadprądowe w tablicach rozdzielczych RG, TR. 

Jako uzupełnienie ochrony dodatkowej zaprojektowano wyłączniki 

różnicowoprądowe. 

Aby zapewnić prawidłową ochronę należy zastosować przewód ochronny we 

wszystkich  obwodach ( układ TN - S). 

Przewody ochronne powinny mieć kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami . 

Ochrona powinna zapewniać samoczynne wyłączenia uszkodzonego odbiornika 

(0,2 sek) lub bezpieczne napięcie na jego obudowie zgodnie  z normą. 
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W projektowanej instalacji żyłę zerową i zerującą należy poprowadzić osobno . 

 

10. UWAGI:  

 

 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisami BHP, 

oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 

Montażowych część V roboty elektryczne.  

 Projekt został wykonany zgodnie z wiedzą techniczną, polskim prawem oraz 

polskimi obowiązującymi normami. Wszystkie przedstawione rozwiązania przy użyciu 

konkretnych produktów wymienionych producentów mają charakter przykładowy, 

dopuszcza się stosowanie materiał równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiałów zamiennych należy 

uzyskać zgodę inwestora na przedłożone rozwiązanie zamienne.  

Sprawność wykonanej instalacji należy potwierdzić odpowiednimi protokołami 

pomiarowymi.  

 

         OPRACOWAŁ: 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Karol Jańczak 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

nr uprawnień. WKP/0167/POOE/12 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

mgr inż. Karol Jańczak 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
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elektroenergetycznych 

nr uprawnień. WKP/0167/POOE/12 
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Parter

1 Piętro

2 Piętro

3 Piętro

ROP

zasilanie 230V

pp

CENTRALA

ODDYMIAJĄCA

- Centrala oddymiania panelowa  16A, 6 miejsc panelowych

+ 2x AKKU  4: Akumulator 12V / 12Ah

ROP

- Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej

pp
- Przycisk przewietrzania podtynkowy

cz

- Optyczna konwencjonalna czujka dymu serii OSD 23 z gniazdem GNP18

czujnik pogodowy

WRG

-  Czujka pogodowa 24 V

CENTRALA

ODDYMIAJĄCA

napędy DDS

dwa skrzydła

drzwi

napowietrzające

- Drzwi dedykowane dla napowietrzania wyposazone w napęd obu skrzydeł 

Napęd drzwiowy 500N/500mm (drzwi nie mogą być ryglowane mechanicznie)

WRG

Czujnik

pogodowy

puszka

przyłączeniowa

napędy DDS

dwa skrzydła

TR43-K

drzwi

napowietrzające nr.2

(Kl. schodowa 'B')

okno

oddymiające

nr 1,2,3,4

- atestowane okno oddymiające klatkę schodową o powierzchni czynnej min 1,15m2 

okno otwierane na zewnątrz budynku  wymiary okna 114x160 powierzchnia czynna Acz=0,577m2

montaż urządzeń należy ustalić z z producentem/dostawcą stolarki

Okno

oddymiające nr 3

Okno

oddymiające nr 4

+ napęd łańcuchowy 24V 300N/800mm, 2,5A typ: ZA 155/1000-HS

pp

pp

Piwnica

pp

pp

Parter

1 Piętro

2 Piętro

3 Piętro

pp

puszka

przyłączeniowa

napędy DDS

2 skrzydła

TR43-K

drzwi

napowietrzające nr.1

(Kl. schodowa 'A')

Okno

oddymiające nr 1

Okno

oddymiające nr 2

pp

pp

Piwnica

pp

pp

ROP

ROP

ROP

ROP

ROP

ROP

ROP

ROP

ROP

+ zestaw konsol RA-KA do montażu na zewnątrz

TR43-K

- Przekaźnik NO/NC na szynę Omega + moduł kolejności włączania wraz z puszką rozgałęźną

przewodów 3x3 (0,5-6mm) wym: 30x212x94mm

+ 2x panel liniowy, 4x panel grupowy
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Zadanie:   Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy                          

ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu. 

 
 Obiekt:      Budynek nr 4 – budynek zamieszkania zbiorowego na 
             terenie koszar 
 
 Branża:  elektryczna 
 

Adres:       86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 11-23 
     

 
 Inwestor:             13 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
                                       86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA  - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO –PRAWA STRONA ORAZ CAŁOŚĆ 
PIWNICA 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

1. 5.3.2. 
KNR 4-03 1129-02 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. 3,00 

 

2. 5.3.2. 
KNR 4-03 1116-03 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub 

betonowego 
m 600,00 

 

3. 5.3.2. 
KNR 4-03 1124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu 

prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy 
lub grupowy) 

szt. 79,00 
 

4. 5.3.2. KNR 4-03 1122-01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu 
prądu do 63 A - ilość biegunów 2 

szt. 75,00  

5. 5.3.2. KNR 4-03 1122-05 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 

szt. 11,00  

6. 5.3.2. KNR 4-03 1133-07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier 
przykręcanych 

szt. 176,00  

ROBOTY BUDOWLANE 

7. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1209-05 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach 
lub stropach z cegły 

otw. 74,00 
 

8. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 4-01 0336-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m 23,00 
 

9. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 4-01 0326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł 

m 23,00 
 

10. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 4-03 1003-17 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z 
cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm 

otw. 50,00 
 

11. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 4-03 1001-01 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w 
cegle 

m 850,00 
 

12. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 4-03 1014-01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,13 
 

13. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 4-03 1012-02 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 850,00 
 

KABLE 

14. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0716-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z Tp (tablica 
piwnica) 

m 37,00 
 

15. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0716-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z Tp do Tp1 i 
Tp2 

m 60,00 
 

ROZDZIELNICE 

16. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0404-01 Rozdzielnia TP z wyposażeniem szt. 1,00 
 

17. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0404-01 Rozdzielnia TP 1 z wyposażeniem szt. 1,00 
 

18. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0404-01 Rozdzielnia TP 2 z wyposażeniem szt. 1,00 
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INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD 

19. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x1,5 mm2 

m 7900,00 
 

20. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - przewód YDY -450/750 V 3x2,5 mm2 

m 4900,00 
 

21. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 830 4000K kpl. 93,00 
 

22. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K n/t kpl. 25,00 
 

23. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 52W PLX 840 4000K kpl. 1,00 
 

24. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 840 4000K kpl. 24,00 
 

25. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K p/t kpl. 7,00 
 

26. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 16W PLX 840 4000K kpl. 16,00 
 

27. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe LED 18W 4000K plafon kpl. 4,00 
 

28. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 29W PLX 840 4000K kpl. 38,00 
 

29. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-03 Oprawy oświetleniowe LED 46W PLX 840 4000K kpl. 1,00 
 

30. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne z piktogramem LED 4x1W 
z modułem awaryjnym 

kpl. 27,00 
 

31. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-02 Oprawy oświetleniowe awaryjne 4x1W z modułem awaryjnym - 
przeznaczone do niskich temperatur 

kpl. 4,00 
 

32. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 3x1W z modułem 
awaryjnym 

kpl. 24,00 
 

33. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0502-01 Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 4x1W z modułem 
awaryjnym 

kpl. 8,00 
 

34. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR AL-01 0108-02 
analogia 

Dostawa i montaż czujki ruch - zasięg działania 5 m szt. 30,00 
 

35. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0306-02 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej 

szt. 33,00 
 

36. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0306-03 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 27,00 
 

37. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0306-03 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - 
łącznik schodowy 

szt. 6,00 
 

38. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0306-02 Przycisk dzwonkowy szt. 9,00 
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39. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych 
otworów w podłożu ceglanym 

szt. 106,00 
 

40. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0302-05 Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 106,00 
 

41. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1203-01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 
mm2 pod zaciski lub bolce 

szt.żył 300,00 
 

42. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0308-01 Gniazda instalacyjne pojedyncze szt. 38,00 
 

43. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0308-01 Gniazda instalacyjne podwójne szt. 91,00 
 

44. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0308-01 Gniazda instalacyjne pojedyńcze IP44 szt. 51,00 
 

45. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0308-01 Gniazda 3 fazowe IP44 szt. 1,00 
 

46. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0301-11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych 
otworów w podłożu ceglanym 

szt. 249,00 
 

47. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0302-05 Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 329,00 
 

48. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1203-01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 
mm2 pod zaciski lub bolce 

szt.żył 1020,00 
 

POMIARY 

49. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 
próba) 

prób. 27,00 
 

50. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1305-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 
próba) 

prób. 81,00 
 

51. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1303-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy) 

pomiar 17,00 
 

52. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1303-02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar) 

pomiar 40,00 
 

53. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1303-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (pomiar pierwszy) 

pomiar 1,00 
 

54. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 1303-04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (każdy następny pomiar) 

pomiar 3,00 
 

55. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 13-21 0301-03 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów 
dok.na stanowisku 

kpl.pom. 17,00 
 

56. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 13-21 0301-04 Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów 
dok.na tym samym stanowisku 

kpl.pom. 40,00 
 

INSTALACJA ODDYMIANIA 

57. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP 
z podłączeniem - AKKU Typ 4 Akumulator 12V/12Ah 

szt. 1,00 
 

58. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP 
z podłączeniem - panel liniowy LE 513 

szt. 1,00 
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59. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP 
z podłączeniem - panel grupowy GE 628 V2 

szt. 2,00 
 

60. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP 
z podłączeniem - przekaźnik NO/NC na szynę Omega TR 43-K 

szt. 1,00 
 

61. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0301-02 Dostawa i montaż. Puszka rozgałeźna przewodów 3x3 PP-BXm 
Typ 3 

szt. 3,00 
 

62. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNR AL-01 0113-09 Dostawa i montaż. Moduł kolejności włączania FS 41 szt. 1,00 
 

63. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP 
z podłączeniem - przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej 
RT 45 

szt. 5,00 
 

64. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNR 5-06 1602-09 Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP 
z podłączeniem - przycisk przewietrzania LT 43 PL 

szt. 5,00 
 

65. 
3.3.2. 
5.3.2. 

TZKNBK XII 
0504504-13 analogia 

Napęd łańcuchowy 24 V KA 34/800 szt. 2,00 
 

66. 
3.3.2. 
5.3.2. 

TZKNBK XII 
0504504-13 analogia 

Zestaw konsola RA-KA do montażu na zewnątrz KA-BS050-
VFO 

szt. 2,00 
 

67. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0201-03 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane 
do rur - YDY 4x1 mm2 

m 60,00 
 

68. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - HTKSH 3x2x0,8 mm2 

m 57,00 
 

69. 3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - HDGs 3x2,5 mm2 

m 80,00 
 

70. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - HDGs 3x1,5 mm2 

m 10,00 
 

71. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - YTKSY 1x4x0,8 mm2 

m 32,00 
 

72. 
3.3.2. 
5.3.2. 

KNNR 5 0103-05 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym 
niż beton 

m 225,00 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 
 

KOSZTORYS OFERTOWY –zadanie nr 1/1 
 
 

Wykonawca robót:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Zadanie:  Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym  

     przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu. 

budynek zamieszkania zbiorowego na  terenie koszar 
 

 
  Obiekt:  Budynek nr 4  
 
 

Adres:   86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 11-23 
     
 

  Inwestor:  13 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
                                 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3 

 
 
 
Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie ……..…… miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru robót  
 

(należy wpisać liczbę  miesięcy z przedziału 60 do 84 miesięcy)  

  

 
 

CENA CAŁKOWITA BRUTTO – ROBOTY BUDOWLANE I SANITARNE – CZĘŚĆ NR 1: 
……………………………………zł 

 
 

CENA CAŁKOWITA BRUTTO – ROBOTY ELEKTRYCZNE – CZĘŚĆ NR 2: 
……………………………………zł 

 
CENA CAŁKOWITA BRUTTO OFERTY– ROBOTY BUDOWLANE, SANITARNE  

I ELEKTRYCZNE– CZĘŚĆ NR 1 I NR 2 OGÓŁEM:  
 

……………………………………zł 
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Lp. Opis robót j.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 

NETTO 
(dwa miejsca 
po przecinku) 

Wartość 
elementu  

w zł NETTO  
(dwa miejsca po 

przecinku) 
kolumna nr 4 x 

5 
1 2 3 4 5 6 

RAWA STRONA - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, KLATKA SCHODOWA 

STOLARKA DRZWIOWA 

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z 
demontażem skrzydeł drzwiowych 

szt. 28,00   

2. 
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej dla belek stalowych 

gniazd 56,00   

3. 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 

m3 3,96 
  

4. 
Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 m2 33,60 

  

5. 
Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,80m (drzwi ppoż korytarz w 
ścianach nowomurowanych) 

m 10,80 
  

6. 
Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - nadproża Ytong 1,50 (drzwi ppoż korytarz w 
ścianach nowomurowanych) 

m 42,00 
  

7. 
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie 
- EI30 wraz z samozamykaczem (drzwi kompletne) 1,40x2,00m- 6szt. 

m2 16,80   

8. 
Montaż drzwi drewniane ppoż. do sal żołnierskich EI30 oraz sali 
wykładowej - drzwi kompletne wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i 
montażem odbojnicy 1,00x2,00m – 20szt. 

m2 40,00 
  

9. 
Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi klasy min 3, 
stalowe, serwerownia 1,00x2,00 – 1 szt. 

m2 2,00 
  

10. 
Montaż drzwi drewniane ppoż. do pomieszczeń tech. EI30 - drzwi 
kompletne wraz z ościeżnicą, samozamykaczem i montażem 
odbojnicy 0,90x2,00m – 5szt. 

m2 9,00 
  

11. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 4,10 
  

12. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 4,10 
  

13. 
Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu m3 0,54 

  

14. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - drzwi i ościeżnic szt. 28,00   

PARTER – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

15. 
Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych 
(demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 20,00   

16. 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 74,65 

  

17. 
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 273,38 

  

18. 
Zerwanie cokolika cementowego m 81,26   

19. 
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na 
ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z 
wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00 
  

20. 
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - 
skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej 

m2 273,38   

21. 
Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 

m2 188,90 
  

22. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 52,88 
  

23. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odl. do 1 km 

m3 24,98 
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24. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za 
każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 24,98 
  

25. 
Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 24,98 

  

PARTER - POSADZKI 

26. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na gładko 

m2 273,37 
  

27. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 

m2 273,37 
  

28. 
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 
ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 265,38 
  

29. 
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 
mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 265,38 
  

30. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 348,02   

31. 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 
rulonowe 

m2 278,65 
  

32. 
Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00   

33. 
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża 

m2 82,64   

34. 
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 82,64   

35. 
Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika 
równej 10 cm 

m 77,26 
  

PARTER- ŚCIANY 

36. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 932,10   

37. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i 
słupach 

m2 212,23   

38. 
Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 
8mm i dł. do 100 cm 

szt. 85,00 
  

39. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 946,05 
  

40. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 946,05 
  

41. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 946,05 
  

42. 
Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów szt. 8,00 

  

43. 
Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00   

PARTER - SUFIT 

44. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 282,11   

45. 
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na 
sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm 

m2 53,90 
  

46. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i 
podciągach 

m2 53,90   

47. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 282,11   
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48. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 282,11   

49. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 282,11 
  

50. 
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowymi 

m2 99,60 
  

I PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

51. 
Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych 
(demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 26,00   

52. 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 87,14   

53. 
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 270,87   

54. Zerwanie cokolika cementowego m 81,26   

55. 
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na 
ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z 
wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00 
  

56. 
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - 
skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej 

m2 278,86   

57. 
Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 

m2 193,18   

58. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 53,90 
  

59. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odl. do 1 km 

m3 25,82   

60. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za 
każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 25,82   

61. 
Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 25,82   

I PIĘTRO - POSADZKI 

62. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na gładko 

m2 278,86   

63. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 

m2 278,86   

64. 
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 
ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 270,87 
  

65. 
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 
mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 270,87 
  

66. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 358,01   

67. 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 
rulonowe 

m2 284,41   

68. 
Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00   

69. 
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża 

m2 87,14   

70. 
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 87,14   

71. 
Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika 
równej 10 cm 

m 81,26   

I PIĘTRO- ŚCIANY 

72. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 964,34   

73. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i 
słupach 

m2 212,23   

74. 
Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 
8mm i dł. do 100 cm 

szt. 85,00   

75. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 978,29   

76. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 978,29   

77. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 978,29   
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78. 
Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów szt. 8,00   

79. 
Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00   

I PIĘTRO - SUFIT 

80. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 258,41   

81. 
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na 
sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm 

m2 53,90   

82. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i 
podciągach 

m2 53,90   

83. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 258,41   

84. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 258,41   

85. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 258,41   

86. 
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowymi 

m2 99,60   

II PIĘTRO – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

87. 
Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych 
(demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 26,00   

88. 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 87,14   

89. 
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 278,86   

90. 
Zerwanie cokolika cementowego m 81,26   

91. 
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na 
ścianach lub podłogach - (skucie nierówności pod cokoliki z 
wywiniętej wykładziny oraz ewentualne nierówności posadzki) 

m2 15,00 
  

92. 
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - 
skucie do 5 cm posadzki cementowej lub/ i lastrykowej 

m2 278,86   

93. 
Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 

m2 190,39 
  

94. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 53,90 
  

95. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odl. do 1 km 

m3 25,76   

96. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za 
każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 25,76   

97. 
Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 25,76   

II PIĘTRO - POSADZKI 

98. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 
grubości 20 mm zatarte na gładko 

m2 278,86   

99. 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 

m2 278,86   

100. 
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. 
ponad 8 m2 - pod wykładzinę 

m2 270,87 
  

101. 
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 
mm - pod wykładzinę Krotność = 5 

m2 270,87 
  

102. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 358,01   

103. 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 
rulonowe 

m2 284,41   

104. 
Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy progowe m 8,00   

105. 
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - 
przygotowanie podłoża 

m2 87,14   

106. 
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 87,14   

107. 
Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika 
równej 10 cm 

m 81,26   
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II PIĘTRO - ŚCIANY 

108. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 964,34   

109. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i 
słupach 

m2 212,23   

110. 
Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 
8mm i dł. do 100 cm 

szt. 85,00 
  

111. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 978,29 
  

112. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 978,29 
  

113. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 978,29 
  

114. 
Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów szt. 8,00   

115. 
Wymiana kratek wentylacyjnych - kratki o wymiarach 14x21cm szt. 8,00 

  

II PIĘTRO - SUFIT 

116. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 258,41   

117. 
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na 
sufitach i belkach - siatka kompozytowa z włókna szklanego fi 2mm 

m2 53,90   

118. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i 
podciągach 

m2 53,90   

119. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 258,41   

120. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 258,41   

121. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 258,41   

122. 
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 
gipsowymi 

m2 99,60   

KLATKA SCHODOWA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

123. 
Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych 
(demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 4,00   

124. 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 101,83   

125. 
Zerwanie cokolika cementowego m 95,45   

126. 
Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 

m2 28,27   

127. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 10,88 
  

128. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odl. do 1 km 

m3 5,69   

129. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za 
każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 5,69   

130. 
Utylizacja gruzu i innych odpadów m3 5,69   

KLATKA SCHODOWA - POSADZKI 

131. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 101,78   

132. 
Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie 
podłoża 

m2 101,78   

133. 
Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2 101,78   

134. 
Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej 
metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 

m 88,85   

KLATKA SCHODOWA - ŚCIANY 

135. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 260,76   
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136. 

Tynki renowacyjne gr. 4,0 cm na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich 
wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - 
wykonywane mechanicznie 

m2 28,27 
  

137. 
Spięcie pęknięć w murach za pomocą kotwy spiralnej spinającej fi 
6mm i dł. do 30 cm 

szt. 10,00   

138. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 

m2 260,76   

139. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 260,76   

140. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 260,76   

KLATKA SCHODOWA - SUFIT 

141. 
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2 

m2 109,00   

142. 
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i 
kleszcze 

m 15,00   

143. 
Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach 
metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 

m2 8,82   

144. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 109,00   

145. 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i 
podciągach 

m2 10,90   

146. 
Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z 
elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 

m2 109,00   

147. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 109,00 
  

KLATKA SCHODOWA- BALUSTRADA 

148. 
Demontaż oraz późniejszy montaż balustrady schodowej (balustrada 
do demontażu w celu oczyszczenia oraz przerobienia do 
odpowiedniej wysokości) 

m 24,20 
  

149. 
Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości 
konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni A) 

m2 26,62   

150. 
Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych 
prostych - podniesienie balustrady do 1,10 m 

m 24,20   

151. 
Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych z 
drewna twardego 

m 24,20   

152. 
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2 26,62   

REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH, NAPRAWA ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH I ŚCIANY 
ZEWNĘTRZNEJ WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

STOLARKA DRZWIOWA - PIWNICA 

153. 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z 
demontażem skrzydeł drzwiowych 

szt. 52,00   

154. 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni ponad 2 m2 

m2 4,45   

155. 
Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej dla belek stalowych 

gniazd 8,00   

156. 
Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 2,13   

157. 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów 
drzwiowych 

m3 2,30 
  

158. 
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 

m 12,00   

159. 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 

m3 12,04   

160. 
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - L150 

m 38,00   

161. 
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - L180 

m 10,00   

162. 

Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy - 
drzwi stalowe techniczne wewnętrzne, klamka ze stali nierdzewnej, 
stopka zabezpieczająca skrzydło oraz zestaw do plombowania, 
wyposażone w dwa zamki, kolor szary jasny, drzwi z przylgą, wymiar 
90x200cm bezprogowe 17szt. 

m2 30,60 
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163. 

Montaż drzwi stalowych pełnych wraz z osadzeniem ościeżnicy - 
drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 (kompletne), klamka ze stali 
nierdzewnej, stopka zabezpieczająca skrzydło, samozamykacz oraz 
zestaw do plombowania, kolor szary jasny, wymiar 90x200cm próg 
opuszczany 1 szt. 

m2 1,80 

  

164. 

Montaż drzwi stalowych wraz z osadzeniem ościeżnicy - drzwi 
stalowe przeciwpożarowe EI 30, dwuskrzydłowe, oszklone w górnej 
części, kompletne wraz z ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, 
samozamykacz, kolor szary jasny, stopka zabezpieczająca skrzydło, 
wymiar 140x200cm próg opuszczany 4 szt. 

m2 11,20 

  

165. 

Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem ościeżnicy 
-drzwi stalowe zewnętrzne pełne, dwuskrzydłowe, kompletne wraz z 
ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, zestaw do plombowania, 
kolor brązowy, stopka zabezpieczająca skrzydło, wymiar 
120X200cm, wyposażone w próg oraz zabezpieczenie przed 
zaciekaniem wody opadowej 1 szt. 

m2 2,40 

  

166. 

Montaż drzwi stalowych zewnętrznych wraz z osadzeniem ościeżnicy 
- drzwi stalowe zewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe kompletne wraz z 
ościeżnicą , klamka ze stali nierdzewnej, kolor brązowy, stopka 
zabezpieczająca skrzydło, wymiar 90x200cm wyposażone 
dodatkowo w próg 1szt. 

m2 1,80 

  

167. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 

m3 7,32   

168. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 

m3 7,32   

169. 
Utylizacja odpadów budowlanych, gruzu, drzwi, ościeżnice 
(drewniane) 

m3 7,32   

170. 
Załadunek i wywóz złomu t 0,25   

PIWNICA – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

171. 
Demontaż oraz późniejszy ponowny montaż grzejników stalowych 
(demontaż w celu wykonania tynków i malowania) 

kpl. 44,00   

172. 
Demontaż wentylatora wraz z załadunkiem i wywozem do magazynu 
Infrastruktury -przy ul. A. Walentynowicz 15 w Grudziądzu 

kpl. 2,00   

173. 
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju 
prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm 

m 59,70   

174. 
Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania 
podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 

kpl. 4,00   

175. 
Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania 
podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 

kpl. 2,00   

176. 
Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania 
podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 

kpl. 4,00   

177. 
Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie 
wylotów 

szt. 4,00   

178. 
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w 
wykopie 

m 65,00   

179. 
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w 
wykopie 

m 30,00   

180. 
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na 
ścianach budynku 

m 16,30   

181. 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 
25-32 mm 

m 228,00   

182. 
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 
40-50 mm 

m 100,00   

183. 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 163,85   

184. 
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 36,65   

185. 
Demontaż boazerii drewnianej z listew i płyt wraz z rusztem m2 51,90   

186. 
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 
ceg.- rozbiórka ścianki z luksferów 

m2 3,87   

187. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 
pasami o szerokości do 30 cm 

m 287,88   

188. 
Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 

m2 1579,1
3   

189. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o 
powierzchni odbicia ponad 5 m2 

m2 749,82 
  

190. 
Zerwanie cokolika cementowego m 109,90   
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191. 
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 141,83   

192. 
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2 122,10   

193. 
Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2 39,29   

194. 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

m3 34,24   

195. 
Rozebranie mechaniczne podłoża z betonu - łączna grubość 
posadzki 20 cm 

m3 139,38   

196. 
Odspojenie gruntu na głębokość 30 cm m3 174,23   

197. 
Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi oraz załadowanie na 
samochody 

m3 313,61   

198. 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 10 km 

m3 258,65   

199. 
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 
km 

m3 174,23   

200. 
Utylizacja gruzu, wykładzin i innych pozostałych odpadów m3 258,65   

201. 
Utylizacja gruntu (piasek) m3 174,23   

202. 
Załadunek i wywóz złomu t 3,00   

PIWNICA - POSADZKI 

203. 
Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, 
skośnych i cylindrycznych 

m2 252,13   

204. 
Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 
metodą smarowania 

m2 252,13   

205. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 696,91   

206. 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu 

m2 739,32   

207. 
Podkłady betonowe na podł. gruntowym - C12/C15 m3 73,93   

208. 
Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej 
poziome podposadzkowe - 0,5 x 2 warstwy klejone na zakład 

m2 739,32   

209. 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm 

m2 739,32   

210. 
Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej 
poziome podposadzkowe - 0,2 jedna warstwa 

m2 739,32   

211. 
Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko m2 739,32   

212. 
Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna grubość 
posadzki 8 cm gdzie wykończenie na gładko (wszystkie 
pomieszczenia za wyjątkiem korytarzy) Krotność = 3 

m2 581,18 
  

213. 
Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - łączna grubość 
posadzki gdzie wykończenie płytkami podłogowymi (korytarze) 

m2 158,14   

214. 
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką 
stalową fi 4 oczka 15x15cm 

m2 1478,6
4   

215. 
Dylatacje obwodowe z pianki poliuretanowej gr. 0,5 cm i wysokości 
około 10 cm 

m 565,45   

216. 
Przecinanie podłoży betonowych szerokości 5 mm na głębokość 5 
cm 

m 60,60   

217. 
Oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych m 60,60   

218. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 158,14   

219. 
Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą 
kombinowaną 

m2 158,14   

220. 
Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika 
równej 15 cm 

m 135,60   

PIWNICA- ŚCIANY 

221. 
Zabezpieczenie okien folią m2 68,00   

222. 
Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku m2 1665,4

9   

223. 
Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2 533,35   
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224. 
Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach m2 533,35   

225. 
Odsalanie murów środkiem chemicznym m2 758,34   

226. 
Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 
metodą smarowania 

m2 758,34   

227. 

Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 4,0 cm 
na ościeżach szer. do 30cm. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 
0,5cm, następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,5cm 
oraz warstwy tynku właściwego gr. około 2,0cm - ściany zewnętrzne - 
wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w 
technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 86,36 

  

228. 

Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 4,0 cm 
na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, 
następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,5cm oraz 
warstwy tynku właściwego gr. około 2,0cm - ściany zewnętrzne - 
wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w 
technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 471,98 

  

229. 

Wykonanie tynku renowacyjne (metodą natrysku o łącznej gr. 2,5 cm 
na ścianach z cegieł. Wykonanie warstwy szczepnej gr. około 0,5cm, 
następnie wykonanie warstwy podkładowej gr. około 1,0 cm oraz 
warstwy tynku właściwego gr. około 1,0cm - ściany wewnętrzne - 
wszystkie roboty dotyczące tynku renowacyjnego należy wykonać w 
technologii danego producenta zgodnie z zaleceniami i przepisami. 

m2 362,25 

  

230. 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte 

m2 741,50   

231. 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone 

m2 741,50   

232. 
Jednokrotne gładzie szpachlówka do tynków renowacyjnych 
wykonywane na ścianach i ościeżach wraz z zabezpieczeniem 
narożników listwami aluminiowymi 

m2 920,59 
  

233. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 1665,4
9   

234. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 1665,4
9   

235. 
Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach 14x21cm szt. 18,00 

  

PIWNICA - SUFIT 

236. 
Oczyszczenie, odpylenie sufitów z kurzu i pozostałości tynku m2 749,82   

237. 
Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 
metodą smarowania 

m2 149,96   

238. 
Miniowanie elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 m2 56,06   

239. 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe zatarte 

m2 749,82   

240. 
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone 

m2 749,82   

241. 
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z 
kształtowników metalowych na stropach 

m2 64,80   

242. 
Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na 
stropach na rusztach Uwaga! zastosować płyty ogniochronne gr. 15 
mm 

m2 64,80 
  

243. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - 
dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach 

m2 64,80   

244. 
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS 
UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 

m2 814,62   

245. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 

m2 814,62   

ODTWORZENIE ŚWIETLIKÓW OKIENNYCH 

246. 
Demontaż krat piwnicznych pomostowych szt. 5,00   

247. 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III 

m3 16,80   

248. 
Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej poniżej terenu 

m3 1,44   

249. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 5,04   
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250. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 5,04   

251. 
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość 
warstwy po zagęszczeniu 

m2 5,04   

252. 
Podkłady betonowe na podł.gruntowym - C12/C15 m3 0,76   

253. 
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 
50-65 mm 

m 4,55   

254. 
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3 0,04   

255. 
Wymurowanie świetlików okien cegłą kanalizacyjna gr. 1 cegły. m3 3,86   

256. 
Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach z 
elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie 

m2 13,97   

257. 
Wykonanie izolacji mikrozaprawą uszczelniającą - murowane 
naświetla o łącznej grubości nie przekraczającej 4 mm 

m2 17,47   

258. 
Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem m2 13,97   

259. 
Wykończenie murowanych ścianek naświetli betonem C12/15 
wyprofilowanych na półokrągło - czapki murów 

m3 0,51   

260. 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 
do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 

m3 16,80   

261. 
Montaż krat piwnicznych pomostowych, ocynkowanych, kraty łukowe 
wymiar przybliżony 55x120cm - UWAGA: należy odtworzyć istniejące 
naświetla do każdego okna należy podjeść indywidualnie 

szt. 7,00 
  

262. 
Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz m3 1,69   

NAPRAWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ 

263. 
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na 
ścianach budynku 

m 3,20   

264. 
Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub 
betonowego 

m 30,50   

265. 
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier 
przykręcanych 

szt. 1,00   

266. 
Demontaż puszek instalacyjnych elektrycznych oraz włączników 
instalacyjnych natynkowych 

szt. 4,00   

267. 
Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 3,50   

268. 
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. III 

m3 0,25   

269. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 

m2 50,50   

270. 
Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie m2 50,50   

271. 
Zabezpieczenie okien folią m2 8,00   

272. 
Oczyszczenie, odpylenie ścian z kurzu i pozostałości tynku m2 50,50   

273. 
Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m2 5,40   

274. 
Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian lub ścianek o grubości 1/2 
ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej 

m2 5,40 
  

275. 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, 
skośnych i cylindrycznych 

m2 61,25   

276. 
Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona- fugowanie 
zaprawą trasową 

m2 61,25   

277. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie - kat.gr.I-IV m2 8,75   

278. 
Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i 
wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 

m2 8,75   

279. 
Wykonanie hydrofobizacji powierzchni ceglanej m2 61,25   

280. 
Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - gruz m3 1,52   

WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 

281. 
Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów 
pneumatycznych 

m3 0,38   

282. 
Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 
m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III 

m3 62,75   
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283. 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 
do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 
III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 

m2 80,50 
  

284. 
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 

m3 62,75   

285. 
Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły szt. 4,00   

286. 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 

m 37,50   

287. 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 

m 15,00   

288. 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 

m 32,50   

289. 
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 2,00   

290. 
Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 

szt. 2,00   

291. 
Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 

m 2,00   

292. 
Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - 
mechanicznie 

m 9,00   

293. 
Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
o grubości 5 cm 

m2 4,50   

294. 
Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0,08   

295. 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 2,00   

296. 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm 

m2 4,50   

297. 
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o 
lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 26-75 
pojazdów na godzinę 

m2 4,50 
  

298. 
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o 
lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 6 

m2 4,50 
  

299. 
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca 
o grubości 6 cm 

m2 4,50   

300. 
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa 
ścieralna o grubości 4 cm 

m2 4,50   

301. 
Podkłady betonowe na podł. gruntowym - C12/C15 m3 0,38   

302. 
Wywóz i utylizacja gruzu m3 2,18   

WYMIANA ODCINKÓW RUR INSTALACJI WODNEJ 

303. 
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

szt. 8,00   

304. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 

m 94,50 
  

305. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 

m 94,00 
  

306. 
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt. 4,00   

307. 
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 50 mm szt. 4,00   

308. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - 
jednowarstwowymi gr.25 mm (P) 

m 188,50   

309. 
Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach 
mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 

m 188,50   

310. 
Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej. m 188,50   

311. 
Bakteriologiczne badanie wody szt. 2,00   

Razem wartość kosztorysowa (netto):   

Podatek VAT w %: ………….%  

Ogółem wartość robót – cena całkowita (brutto):   
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA  - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO –PRAWA STRONA ORAZ CAŁOŚĆ PIWNICA 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

1.  
Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. 3,00   

2.  
Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub 
betonowego 

m 600,00   

3.  
Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu 
prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub 
grupowy) 

szt. 79,00 
  

4.  
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu 
do 63 A - ilość biegunów 2 

szt. 75,00   

5.  
Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o 
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0 

szt. 11,00   

6.  
Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier 
przykręcanych 

szt. 176,00   

ROBOTY BUDOWLANE 

7.  
Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub 
stropach z cegły 

otw. 74,00   

8.  
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

m 23,00   

9.  
Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł 

m 23,00   

10.  
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły 
o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm 

otw. 50,00   

11.  
Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 850,00   

12.  
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 2,13   

13.  
Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 850,00   

KABLE 

14.  
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z Tp (tablica 
piwnica) 

m 37,00 
  

15.  
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych - przewód YDYżo 5x6 mm2 z Tp do Tp1 i 
Tp2 

m 60,00 
  

ROZDZIELNICE 

16.  
Rozdzielnia TP z wyposażeniem szt. 1,00   

17.  
Rozdzielnia TP 1 z wyposażeniem szt. 1,00   

18.  
Rozdzielnia TP 2 z wyposażeniem szt. 1,00   

INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD 

19.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 
- przewód YDY -450/750 V 3x1,5 mm2 

m 7900,00 
  

20.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 
- przewód YDY -450/750 V 3x2,5 mm2 

m 4900,00 
  

21.  
Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 830 4000K kpl. 93,00   

22.  
Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K n/t kpl. 25,00   

23.  
Oprawy oświetleniowe LED 52W PLX 840 4000K kpl. 1,00   
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24.  
Oprawy oświetleniowe LED 24W PLX 840 4000K kpl. 24,00   

25.  
Oprawy oświetleniowe LED 32W PLX 840 4000K p/t kpl. 7,00   

26.  
Oprawy oświetleniowe LED 16W PLX 840 4000K kpl. 16,00   

27.  
Oprawy oświetleniowe LED 18W 4000K plafon kpl. 4,00   

28.  
Oprawy oświetleniowe LED 29W PLX 840 4000K kpl. 38,00   

29.  
Oprawy oświetleniowe LED 46W PLX 840 4000K kpl. 1,00   

30.  
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne z piktogramem LED 4x1W z 
modułem awaryjnym 

kpl. 27,00   

31.  
Oprawy oświetleniowe awaryjne 4x1W z modułem awaryjnym - 
przeznaczone do niskich temperatur 

kpl. 4,00   

32.  
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 3x1W z modułem 
awaryjnym 

kpl. 24,00   

33.  
Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne LED 4x1W z modułem 
awaryjnym 

kpl. 8,00   

34.  
Dostawa i montaż czujki ruch - zasięg działania 5 m szt. 30,00   

35.  
Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej 

szt. 33,00   

36.  
Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 27,00   

37.  
Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik 
schodowy 

szt. 6,00   

38.  
Przycisk dzwonkowy szt. 9,00   

39.  
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w 
podłożu ceglanym 

szt. 106,00 
  

40.  
Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 106,00   

41.  
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 
mm2 pod zaciski lub bolce 

szt.żył 300,00   

42.  
Gniazda instalacyjne pojedyncze szt. 38,00   

43.  
Gniazda instalacyjne podwójne szt. 91,00   

44.  
Gniazda instalacyjne pojedyncze IP44 szt. 51,00   

45.  
Gniazda 3 fazowe IP44 szt. 1,00   

46.  
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na 
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w 
podłożu ceglanym 

szt. 249,00 
  

47.  
Puszki instalacyjne podtynkowe szt. 329,00   

48.  
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 
mm2 pod zaciski lub bolce 

szt.żył 1020,00   

POMIARY 

49.  
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 
próba) 

prób. 27,00   

50.  
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 
próba) 

prób. 81,00   

51.  
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 
(pomiar pierwszy) 

pomiar 17,00   
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52.  
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 
(każdy następny pomiar) 

pomiar 40,00   

53.  
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy 
(pomiar pierwszy) 

pomiar 1,00   

54.  
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy 
(każdy następny pomiar) 

pomiar 3,00   

55.  
Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok. na 
stanowisku 

kpl.po
m. 

17,00 
  

56.  
Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl. pomiarów dok. 
na tym samym stanowisku 

kpl.po
m. 

40,00 
  

INSTALACJA ODDYMIANIA 

57.  
Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z 
podłączeniem - AKKU Typ 4 Akumulator 12V/12Ah 

szt. 1,00   

58.  
Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z 
podłączeniem - panel liniowy LE 513 

szt. 1,00   

59.  
Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z 
podłączeniem - panel grupowy GE 628 V2 

szt. 2,00   

60.  
Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z 
podłączeniem - przekaźnik NO/NC na szynę Omega TR 43-K 

szt. 1,00   

61.  
Dostawa i montaż. Puszka rozgałęźna przewodów 3x3 PP-BXm 
Typ 3 

szt. 3,00   

62.  
Dostawa i montaż. Moduł kolejności włączania FS 41 szt. 1,00   

63.  
Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z 
podłączeniem - przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 
45 

szt. 5,00 
  

64.  
Dostawa i montaż. Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP z 
podłączeniem - przycisk przewietrzania LT 43 PL 

szt. 5,00   

65.  
Napęd łańcuchowy 24 V KA 34/800 szt. 2,00   

66.  
Zestaw konsola RA-KA do montażu na zewnątrz KA-BS050-VFO szt. 2,00   

67.  
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do 
rur - YDY 4x1 mm2 

m 60,00   

68.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - HTKSH 3x2x0,8 mm2 

m 57,00   

69.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - HDGs 3x2,5 mm2 

m 80,00   

70.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - HDGs 3x1,5 mm2 

m 10,00   

71.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - YTKSY 1x4x0,8 mm2 

m 32,00   

72.  
Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż 
beton 

m 225,00   

 

Razem wartość kosztorysowa (netto):  

Podatek VAT w %: ………….% 

Ogółem wartość robót – cena całkowita (brutto):  
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Załącznik nr 3 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

„Remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu” 
 
 

umowa zawarta w dniu .......................... w Grudziądzu,  
 

pomiędzy: 
 

 

ZAMAWIAJĄCYM: 
 

Skarb Państwa - 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy - z siedzibą przy ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz, 
reprezentowanym przez: 
 
  Komendanta      - ........................................................... 
 
  Głównego Księgowego  - Szefa Finansów - ……..……………………..………......... 
a 
 

WYKONAWCĄ: 
................................................................................................................................................................ 

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

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

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) 
zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 - TERMINOLOGIA 

Przez określenia użyte w projektowanych warunkach umowy należy rozumieć: 

1. Wykonawca:   ……………………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………...…. 

tel.:   ………………………………. 

faks:  ……………….……………… 

e-mail:  ………………………………. 

REGON: …….………………………… 

NIP:  . ……………………………… 

Numer rachunku bankowego: …………..………………………… 

 
2. Zamawiający:                               13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY    

                       ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz       
                                                           
tel.:   ………………………………. 
faks:  ……………….……………… 
REGON: …….………………………… 
NIP:  . ……………………………… 
 
 

3. Odbiorca:   13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Czwartaków 3,  86–300 Grudziądz,  
 

4. Przedmiot zamówienia: remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiełły 11-23  
w Grudziądzu 
 

5. CPV:  opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego słownika Zamówień 
zawarty w § 2 ust. 1 umowy  

 
 

6. STWiOR:   Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
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7. Przedmiar robót: zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich  
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz  
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych  
robót podstawowych 

 
8. ZNWU: Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

 
9. Umowa podwykonawstwa: należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, także między 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia;  

 

10. Załączniki: Załącznik Nr 1 stanowić będzie „Specyfikacja Techniczna Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych”, Projekt budowlano-wykonawczy – branża 
elektryczna - obecny Załącznik nr 1 do SWZ; 

Załącznik Nr 2 stanowić będzie „Przedmiar robót” obecny Załącznik nr 1 
do SWZ; 

Załącznik Nr 3 stanowić będzie kopia „Kosztorysu ofertowego” 
załączonego przez Wykonawcę wraz z ofertą, który stanowił podstawę 
wyliczenia całkowitej – kosztorysowej ceny ofertowej oraz kopia innych 
dokumentów Wykonawcy złożonych w postępowaniu przetargowym - 
istotnych dla realizacji umowy. 

Załącznik Nr 4 stanowi „Protokół odbycia przeszkolenia”. 

Załącznik Nr 5 stanowi druk „Wykaz osób planowanych do realizacji 
zamówienia” 

Załącznik Nr 6 stanowi druk „Wniosek o wydanie przepustek” 

 
 

§ 2 – PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 4 w kompleksie wojskowym przy  
ul. Jagiełły 11-23 w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie oraz 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym dokumentacji projektowej,  
w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 

1) wewnętrznych robót budowlanych: wymiana części stolarki drzwiowej; roboty murarskie; roboty 
tynkarskie; roboty posadzkarskie: wymiana wykładzin podłogowych oraz układanie płytek 
podłogowych wraz z wykonaniem cokolików płytkowych; zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych; 
naprawa balustrad schodowych wraz z zabezpieczeniem malarskim; roboty malarskie powierzchni 
ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi gipsowych; wymiana kratek wentylacyjnych; 

2) naprawę ściany zewnętrznej; 

3) odtworzenie naświetli okien piwnicznych; 

4) wymianę części instalacji sanitarnej; 

5) wymianę części instalacji elektrycznej; 

6) wywóz i utylizację odpadów budowlanych i złomu. 
 

Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na ogrodzeniu  
i oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, wykonanie i utrzymanie 
zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, wygrodzenie terenu 
robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i cenie umowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie przed przystąpieniem do realizacji robót – 
„harmonogramu robót” w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wskazanym treścią zawartej 
umowy. 
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Wykonawca w harmonogramie robót określi w szczególności terminy i zakres robót będących 
przedmiotem odbiorów częściowych.  
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 
najpóźniej w dniu przekazania terenu robót. 

 

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1125) 

KOD CPV: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe; 
KOD CPV: 45262522-6 - roboty murarskie; 
KOD CPV: 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów; 
KOD CPV: 45320000-6 - roboty izolacyjne; 
KOD CPV: 45410000-4 - tynkowanie; 
KOD CPV: 45431000-7 - kładzenie płytek; 
KOD CPV: 45432111-5 - kładzenie wykładzin elastycznych; 
KOD CPV: 45232460-4 - roboty sanitarne; 
KOD CPV: 45442100-8 - roboty malarskie; 
KOD CPV: 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne; 
KOD CPV: 90500000-2 - usługi związane z odpadami. 
 
 

2. Budynek w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny,  
z wyłączeniem części tego budynku, gdzie będą wykonywane roboty. 

Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla 
osób przebywających na terenie kompleksu i budynku i niezakłóconą możliwość użytkowania budynku  
w części tzw. czynnej – nie wyłączonej z eksploatacji na czas remontu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej, przedmiar robót (obecnie Załącznik  
nr 1 do SWZ). 

4. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów 
budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do 
stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 j.t.), 
posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

5. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej  
i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność, 
estetykę i bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia. 

6. Kalkulacja ceny zaoferowanej przez Wykonawcę obejmuje materiały zaproponowane w dokumentacji 
stanowiącej Załącznik Nr 1 i 2  do umowy. 

7. Każdorazowe dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji zadania będzie następowało na 
podstawie: wykazu – zestawienia wwożonych materiałów i ich ilości, ze wskazaniem nazwy 
przedmiotu zamówienia i numeru umowy, której dotyczą. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami 
budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

9. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót, opracowanymi jak w załącznikach do umowy oraz wytycznymi (poleceniami) 
Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru i zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do 
przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt),  

2) zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami, zniszczeniami; 

3) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku  
i przebywającym  w budynku oraz wokół budynku,  

 

 



 
   SPRAWA NUMER: 27/2021                                      ZADANIE NR 1/1                                     str. 4 / 18                       
 

4) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku  
i kompleksu wojskowego; 

5) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z terenu 
kompleksu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej; 

6) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia 
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do 
dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową. 

Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za 
szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania. 

11. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają 
Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów 
(śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach 
(art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.) 
oraz udokumentowania tych czynności. 

Wykonawca (lub jego podwykonawca o ile dotyczy) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń 
wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. 2020 r., poz. 797 z późn.zm.).  

13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych 
złomu. 

Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności 
inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy  po 
pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego 
wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu  
ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, kolorowy, żeliwny). 

Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający 
wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni 
Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu. 

Wartość złomu zostanie ustalona następująco:  

ilość kg złomu stalowego x 0,80 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim); 

ilość kg złomu żeliwnego x 0,99 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim); 

ilość kg złomu kolorowego (mosiądz) x 15,50 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim); 

ilość kg złomu kolorowego (aluminium) x 4,63 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim); 

ilość kg złomu kolorowego (miedź) x 28,23 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-
pomorskim). 
 

14. Wykonawca oświadcza treścią niniejszej umowy, że Wykonawca lub podwykonawca (o ile 
dotyczy) zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty budowlane objęte 
przedmiotem zamówienia - wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). 
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej 
na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy p.z.p. 

1) sposób dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa: 

Wykonawca w terminie nie później niż do protokolarnego przyjęcia terenu robót budowlanych jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu „Wykazu pracowników realizujących roboty 
budowlane” z oznaczeniem osób zatrudnionych na umowę o pracę i wskazaniem czasu zatrudnienia 
danej osoby. 

Wykonawca przedkłada „Wykaz” w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan 
faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, 
nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Jeżeli „Wykaz pracowników…” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadawać 
temu dokumentowi odpowiednie klauzule. 
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Zmiana osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę jak powyżej wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego uaktualnionego wykazu pracowników w zakresie jak powyżej. 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
Zamawiający przewiduje możliwość żądania: 

 oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

 oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  
o pracę, 

 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

 innych dokumentów, 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 
 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 
mowa z art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy p.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

Na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie dwóch dni 
roboczych od dnia wezwania okaże Zamawiającemu dokumenty poświadczone za zgodność  
z oryginałem potwierdzające zatrudnienie wykazanych osób jak określono w pkt. 1) – kopie umów, 
zakres obowiązków pracowników wraz z nazwiskiem i imieniem, datę zawarcia umowy, rodzajem 
umowy, zakresem obowiązków – pozostałe dane mogą być zanonimizowane. 

Niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego oznaczać będzie nienależyte wykonanie 
umowy przez Wykonawcę co objęte jest karami określonymi w projektowanych warunkach umowy § 12 
ust. 1 pkt. 11). 

W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane 
właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy. 

15.  Zamawiający nie przewiduje realizacji robót polegających na powtórzeniu podobnych robót   
 objętych niniejszą umową w rozumieniu przepisów art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy p.z.p. 

16. Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy energię elektryczną Wykonawcę obciąży Zamawiający 
na podstawie protokołu ustalenia odpłatności zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.  

Do obciążenia za zużytą energię elektryczną przyjmuje się następujące założenia: 

1) W przypadku zamontowania podlicznika, koszt zużytej energii elektrycznej wylicza się na podstawie 
odczytu podlicznika przemnożonego przez stawkę za 1kWh obowiązującą w okresie rozliczeniowym, 
ustaloną na podstawie faktur VAT, które opłacił Zamawiający dostawcy energii elektrycznej  
właściwego dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za  
1 kWh energii elektrycznej obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT. 

2) W przypadku, gdy Zamawiający wskaże zapisem w protokole przekazania terenu budowy ryczałtowy 
sposób rozliczenia za energię elektryczną, wtedy wartość zużycia oblicza się w oparciu o moce 
urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy oraz średnią stawkę za 1 kWh 
obowiązującą w okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie faktur VAT, które opłacił Zamawiający 
dostawcy energii elektrycznej właściwego dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest 
przedmiot umowy. Stawka za 1 kWh obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na 
fakturze VAT. 

17. Za zużytą do wykonania przedmiotu umowy wodę i odprowadzone ścieki Wykonawcę obciąży  
Zamawiający na podstawie protokołu ustalenia odpłatności zaakceptowanego przez inspektora 
nadzoru.  
 

Do obciążenia za zużytą wodę i odprowadzone ścieki przyjmuje się następujące założenia: 

1) W przypadku zamontowania wodomierza, koszt zużytej wody i odprowadzonych ścieków wylicza się na 
podstawie odczytu wodomierza, przemnożonego przez stawki za 1m3 wody i 1 m3 ścieków 
obowiązujące w okresie rozliczeniowym, ustalone na podstawie faktury VAT, którą Zamawiający opłacił 
do właściwego dostawcy wody i odbiorcy ścieków dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany 
jest przedmiot umowy. Stawka za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków obejmować będzie wszystkie składniki 
wyszczególnione na fakturze VAT. 
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2) W przypadku, gdy Zamawiający wskaże zapisem w protokole przekazania przedmiotu umowy 
ryczałtowy sposób rozliczenia za wodę i ścieki, wtedy wielkość zużycia oblicza się w oparciu o normę, 
która została ustalona protokolarnie podczas przekazania przedmiotu umowy. Do rozliczenia zużytej 
wody i odprowadzonych ścieków Zamawiający przyjmie stawkę za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków 
obowiązujące w okresie rozliczeniowym, ustalone na podstawie faktur VAT, które opłacił do właściwego 
dostawcy wody dla kompleksu wojskowego, w którym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za  
1 m3 wody i 1 m3 ścieków obejmować będzie wszystkie składniki wyszczególnione na fakturze VAT jak 
powyżej. 

18. Częstotliwość rozliczania za zużytą energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzone ścieki ustala się  
w protokole przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

19. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu winny podlegać uprzątnięciu z terenu robót  
i poddane utylizacji, o której mowa w specyfikacji technicznej na koszt Wykonawcy i w jego zakresie. 
Wywóz materiałów uzyskanych z demontażu, przeznaczonych do utylizacji oraz materiałów 
niewbudowanych Wykonawcy, będzie możliwy na podstawie sporządzonego wykazu, ich rodzaju i ilości 
oraz potwierdzonego przez Inspektora nadzoru lub mistrza rejonu SOI, którego wskaże Zamawiający.  

20. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz innym osobom upoważnionym przez 
niego, jak i innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

21. Wykonawca poza obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa zobowiązuje się do 
prowadzenia książki obmiaru celem udokumentowania wykonanego zakresu robót. 

22. Zamawiający obowiązany jest do: 

1) Protokolarnego przekazania terenu robót wraz z załącznikiem graficznym określającym granice 
przekazanego terenu i zaplecza robót; 

2) Zapewnienia dostawy mediów – energii i wody; 

3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

4) Odbioru przedmiotu umowy; 

5) Terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

23. Wykonawca obowiązany jest do: 
1) Protokolarnego odbioru terenu robót; 

2) Opracowania i uzgodnienia „HARMONOGRAMU ROBÓT” z inspektorem nadzoru na zasadach 
określonych w § 2 ust. 1 umowy; 

3) Prowadzenia robót przez osoby uprawnione i posiadające wiedzę budowlaną, techniczną wymaganą 
przy realizacji umowy; 

4) Zorganizowania zaplecza budowy na własny koszt; 

5) Nadzoru prac wykonywanych przez podwykonawców i koordynacja tych prac; 

6) Dbania o porządek w obrębie wykonywanych prac i terenu budowy; 

7) Uporządkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy; 

8) Gromadzenia, zebrania, transportu i utylizacji odpadów powstałych przy realizacji umowy zgodnie  
z ustawą o odpadach; 

9)   Pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót,  

10) Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski, w terminach 
wynikających z treści umowy. 

 

§ 3 – PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca oświadcza, że część zamówienia, zamierza powierzyć lub powierzył do realizacji 
podwykonawcy lub podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia (w przypadku gdy tak 
stanowi treść oferty Wykonawcy). 

2. Wykonawca oświadcza, że wymieniony poniżej zakres robót będzie wykonywany za pomocą 
podwykonawcy: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………….……..  

2) ………………………………………………………………………………………………………………….……..  
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3. Pozostały zakres robót, niewymieniony w ust. 2, Wykonawca będzie wykonywał samodzielnie. 

4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia  
i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własne. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą (o ile dotyczy) 
stosuje się następujące zasady: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie  
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

3) Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (licząc od daty otrzymania projektu 
umowy z podwykonawcą, zmiany), zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

 nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

 przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 2; 

 zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy p.z.p. 

4) Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 3, do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 3), uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6) Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (licząc od daty otrzymania projektu 
umowy z podwykonawcą, zmiany), zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w pkt. 3. 

7) Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 6, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w określonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8) W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 
zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie 
zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo. 

9) W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

10) W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  
w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11) Przepisy pkt. 5 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że wszelkie należności z tytułu 
zrealizowania przez niego umowy z podwykonawcą, dalszymi podwykonawcami, zostały przez 
Wykonawcę w całości terminowo zapłacone w określonej wysokości.  

Wykonawca w tym celu winien, najpóźniej wraz z fakturą przedłożyć dokument, z którego 
jednoznacznie będzie wynikać brak zobowiązań finansowych wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców (np. oświadczenie podwykonawcy podpisane przez osobę uprawnioną po stronie 
podwykonawcy, inne).  

W wypadku nie złożenia powyższego dokumentu lub jeżeli z jego treści wynikać będzie, że należności te 
nie zostały przez Wykonawcę należycie uregulowane Zamawiającemu służy prawo potrącenia ich   
z wynagrodzenia Wykonawcy celem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (o ile dotyczy). 

 

§ 4 – POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to będzie możliwe,  
o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót 
lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu 
przyszłego zdarzenia i okoliczności na realizację warunków umowy i na datę zakończenia robót. 

2. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności określonych w ust. 1, na realizację robót, jak 
też będzie współpracował przy wykonywaniu  poleceń Zamawiającego, inspektora nadzoru w tej mierze. 

3. Na wykonanie robót nie określonych w ich przedmiarze a koniecznych do należytego wykonania 
przedmiotu umowy, Wykonawca winien uzyskać przed przystąpieniem do ich wykonania zgodę 
Zamawiającego po uprzednim  i pisemnym wniosku określając rozmiar prac i ich cenę z potwierdzeniem 
pisemnym konieczności ich przeprowadzenia przez inspektora nadzoru. 
 

 

§ 5 – INFORMACJE W ZAKRESIE UPOWAŻNIEŃ I OŚWIADCZEŃ 
 

1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację realizacji umowy ze strony Zamawiającego są:  
 

    ......................................... tel. (....) ............................ 

Osoba jest odpowiedzialna za realizację obowiązków wynikających z niniejszej mowy po stronie 
Zamawiającego, koordynację realizacji roboty budowlanej zgodnie z treścią powierzenia obowiązków w 
myśl ustawy o.f.p. oraz rozliczenie Wykonawcy z wydanych przepustek dotyczących upoważnienia do 
wejścia i/lub wjazdu na teren danej jednostki wojskowej. 

 

w zakresie BHP:      ………………………………  tel. (…) ………………….….. 

 

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:  

 

p. ………………………………………………branża budowlana 

p. ………………………………………………branża elektryczna 

p. ………………………………………………branża sanitarna 
 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością 
robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.  

 

3. Wykonawca ustanawia kierowników robót:  

 

p. ………………………………………………branża budowlana 

p. ………………………………………………branża elektryczna 

p. ………………………………………………branża sanitarna 
 

posiadających  uprawnienia budowlane do kierowania robotami objętymi niniejszą umową.  
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4. Kierownik robót budowlanych sprawuje jednocześnie funkcję koordynatora BHP ze strony Wykonawcy. 

5. Wykonawca w pełni odpowiada za czynności kierownika robót.  

6. Wykonawca, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni od daty 
zawarcia umowy następujące dokumenty: 

1) wykaz (listę) osób planowanych do realizacji na budowie (imię i nazwisko, numer dowodu 
osobistego, aktualna fotografia o wym.35x45mm) (Wykonawca w wykazie będzie zobowiązany do 
wskazania, które osoby są zatrudnione na umowę o pracę w myśl § 2 ust. 14 umowy) – druk Załącznika 
nr 5 do umowy; 

2) wykaz (listę) samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, numer rejestracyjny) 
– druk Załącznika nr 5 do umowy; 

3) wnioski imienne i samochodowe o wydanie przepustek uprawniających do wejścia/wjazdu na 
teren wykonywania usługi (przedstawiciel infrastruktury określony w § 5 ust. 1 umowy jest 
odpowiedzialny za koordynację pozyskania / zwrotu przepustek – druk – Załącznik nr 6 do umowy).                                
                                   

7. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej Stronom 
umowy, w sprawach ogólnych-formalnych - drogą telefoniczną. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli procesu wykonywania robót w trakcie ich realizacji. 

9. Wykonawca wraz ze swoimi pracownikami jest zobowiązany do udziału w szkoleniu BHP, P.POŻ. 
oraz z ochrony informacji niejawnych, przeprowadzonym przez służby podległe jednostce wojskowej, 
na terenie której odbywać się będą prace budowlane.  

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
potwierdzenia odbycia przeszkolenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy) wraz  
z wykazem osób przeszkolonych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad, uzgadniania formalnie kwestii ogólnych realizacji 
robót z dowódcą danej jednostki (w tym przekazywania informacji mających istotne znaczenie dla danej 
jednostki)  tak by nie wpływać negatywnie na funkcjonowanie danej jednostki, na terenie której znajduje 
się dany obiekt.  

11. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa realizowanym w trakcie przyjmowania dostaw 
przez Służby Dyżurne Jednostek Wojskowych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  
o ochronie osób i mienia – Dz.U. z 2020 r., poz.838 z późn.zm.); oraz w zakresie działania 
„Wewnętrznych Służb Dyżurnych” dotyczących danego miejsca dostawy oraz procedur związanych  
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – Dz.U. z 2019 r., poz. 742  
z późn.zm.). 

12. W przypadku wykonywania czynności ze strony Wykonawcy przez obcokrajowców – ich wejście na 
tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie 
obrony narodowej (Dz. Urz. Min.Obr.Nar. poz. 18). 

13. Na terenach administrowanych przez 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy obowiązuje zakaz 
wykonywania zdjęć i używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON” lub innych aparatów 
latających. 

§ 6 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWIERZONE MIENIE  
 

1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za szkody spowodowane w powierzonym mu do 
prac budowlanych mieniu i powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia do wysokości szkody 
ustalonej na podstawie protokołu sporządzonego na tą okoliczność z udziałem Wykonawcy. Odmowa 
udziału w protokolarnych  czynnościach przez Wykonawcę powoduje uznanie, że nie kwestionuje on 
treści protokołu. 

2. Wykonawca niniejszą umową oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz gwarantuje przez cały okres realizacji 
umowy posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa na kwotę co najmniej równą 400.000,00 zł, w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującego: 

1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia i wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  
z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych; 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi.  
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania na etapie realizacji umowy przedłożenia kopii 
dokumentu ubezpieczenia (np. aktualnej polisy ubezpieczeniowej), o którym mowa. 

W przypadku braku ubezpieczenia na jakimkolwiek etapie realizacji umowy Zamawiającemu służy 
prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust.1 
pkt.1 umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
 
 
 

§ 7 – ZMIANY UMOWY 
 

1. Zamawiający wobec treści  art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość wprowadzenia 
zmiany do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy w zakresie: 

1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy;  

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa i dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy określone w SWZ. 
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

2) zmiany zakresu podwykonawstwa; 

3) zmiany osoby kierującej robotami po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba ta jest 
uprawniona odpowiednio: 
 

 w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym  
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, należąca w sposób czynny do Izby Inżynierów 
Budownictwa; 

 w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, należąca w sposób 
czynny do Izby Inżynierów Budownictwa; 

 w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym  
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, należąca w sposób czynny do 
Izby Inżynierów Budownictwa; 
 

4) w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych 
związanych z przedmiotem zamówienia, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały 
się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy p.z.p. 
Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych poprzez zmianę umowy. Przedstawiciel 
13 WOG w przypadku wystąpienia takich okoliczności jest zobowiązany do udokumentowania 
zasadności przeprowadzenia robót dodatkowych i wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 455 
ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p. 
W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych  
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p., wniosek o dokonanie zmiany umowy wraz  
z kosztorysem dodatkowym składa Wykonawca określając w nim proponowany zakres niezbędnych 
zmian z opisem okoliczności je uzasadniających. 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku do: 
- uzupełnienia wniosku wraz z kosztorysem; 
- przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz z uzasadnieniem;  
lub 
- odrzucić wniosek.  



 
   SPRAWA NUMER: 27/2021                                      ZADANIE NR 1/1                                     str. 11 / 18                       
 

Jeżeli ceny wnioskowanych robót dodatkowych nie będą wynikały z kosztorysu ofertowego Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z wnioskiem kosztorysu dodatkowego,  
w którym zaproponowane ceny jednostkowe odzwierciedlać będą realną wartość robót  
z uwzględnieniem zysku nie większego niż przyjętego w kosztorysie ofertowym. Proponowane tak ceny 
nie mogą być jednak wyższe niż ceny jednostkowe określone w ogólnodostępnych cennikach np. 
SEKOCENBUD. 

W razie zaistnienia sporu w zakresie ceny i stawek kosztorysu dodatkowego, strony mogą powołać 
niezależnego kosztorysanta, którego koszty poniosą strony w równych częściach. 

Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku 
jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i dokumentami w odniesieniu do pkt. 1).  
W przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w pkt. 3 wystarczającym będzie zgłoszenie pisemne 
Wykonawcy, zaakceptowane zwrotnie przez Zamawiającego. 

2. Zmiana jakiejkolwiek osoby wykonującej samodzielne funkcje techniczne w stosunku do wskazanych 
przed przystąpieniem do realizacji umowy przez Wykonawcę, wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne 
kwalifikacje proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego.  

 
 
 

 

§ 8 – TERMIN WYKONANIA UMOWY – ODBIÓR ROBÓT 
 

1. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny się zakończyć w terminie do 105 dni 
roboczych od daty przekazania terenu robót (nie później niż do 30.11.2021 r.). Roboty budowlane 
winny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty (od poniedziałku do 
piątku oraz w soboty w godz. 7.00 do 18.00)  

Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku oraz w soboty każdego tygodnia –  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

2. Przekazanie protokolarne Wykonawcy terenu robót ustala się nie później niż w ciągu 7-dni 
roboczych po podpisaniu umowy – powyższe jest równoznaczne z obowiązkiem przyjęcia przez 
Wykonawcę terenu robót w tym terminie. 

3. Za datę zakończenia robót, o której mowa w ust. 1 uważa się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego przekazanego bezpośrednio do kancelarii 
bud. nr. 1 przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu lub faksem 261 48 32 22 lub e-mail.  

Zgłoszenie musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

4. Protokolarny odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 10-dni kalendarzowych od 
daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu całości robót. 

5. Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu  końcowego odbioru robót 
bez zastrzeżeń. 

6. Weryfikacja rozliczenia ilościowo-wartościowego nastąpi nie później niż w terminie 7-dni roboczych od 
dnia odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Zgłoszenie Wykonawcy do odbioru wykonanych robót (odbiór końcowy) następuje poprzez pisemne 
powiadomienie Zamawiającego najpóźniej w dniu zakończenia robót, potwierdzonego przez inspektorów 
nadzoru, którzy stwierdzą wykonanie pełnego zakresu robót i gotowość do odbioru końcowego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po zrealizowaniu robót w dniu odbioru 
końcowego następujący operat kolaudacyjny składający się z co najmniej następujących 
dokumentów: 

1) Dziennik prowadzonych robót (według wzoru Zamawiającego); 

2) Obmiar robót; 

3) Kosztorys powykonawczy; 

4) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na użyte materiały, wyniki prób itp.; 

5) Karta przekazania do utylizacji odpadów powstałych podczas prac rozbiórkowych; 

6) Protokół rozliczenia finansowego sporządzony przez Wykonawcę; 

7) Oświadczenie o rozliczeniu się z pobranych przepustek potwierdzone przez przedstawiciela jednostki 
wojskowej wydającego przepustki; 
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8) Oświadczenie kierownika robót budowlanych o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
projektem i wiedzą budowlaną, przepisami prawa oraz obowiązującymi normami oraz  
o uporządkowaniu terenu robót z potwierdzeniem pisemnym inspektora nadzoru. 

9. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru lub 
wskaże jakie warunki muszą jeszcze zostać spełnione aby odbiór mógł być dokonany, a po ich 
spełnieniu wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego. 

10. Dokumenty wyszczególnione w ust. 8  pkt. 1-6 dostarczone  Zamawiającemu winny być podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (§ 5 ust. 3 umowy) oraz przez upoważnione osoby po 
stronie Zamawiającego wyszczególnione w  § 5 ust. 2 umowy. 

11. Protokół (bezusterkowy) odbioru wykonanej roboty budowlanej sporządzony jest w momencie 
odbioru końcowego robót. 

12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały 
zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości wymaganych dokumentów 
składających się na operat kolaudacyjny, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

13. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów końcowych będą spisane protokoły, zawierające wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad 
powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 9 – WARTOŚĆ UMOWY 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wynagrodzenie na 
podstawie cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego oraz ilości 
rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie obmiaru (potwierdzonego przez 
inspektora nadzoru) – rozliczenie kosztorysowe. 

2. Wartość zamówienia Strony ustalają na cenę: 
 
wartość netto:   ………………………….....zł 

cena brutto:   ……………………………..zł  

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

Faktyczna i ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego opartego na cenach  
i stawkach zawartych w złożonej ofercie tj. Załączniku nr 3 do umowy.  

Zamawiający dopuszcza możliwość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy etapami  
(w częściach - nie więcej niż 3 części). 

Wykonawca do momentu protokolarnego odbioru terenu robót celem przystąpienia do realizacji umowy – 
przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o płatności częściowe – odpowiadający swym 
zakresem opracowanemu przez Wykonawcę harmonogramu prac (o którym mowa w treści umowy -  
§ 2, ust. 1). 

Brak złożenie wniosku, o którym mowa uznany zostanie za przyjęcie rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy w formie jednorazowej – końcowej za całość wykonanego przedmiotu umowy. 

Podstawę wystawianie faktur stanowią protokoły odbioru robót z odbiorów częściowych i odbioru 
końcowego) sporządzone przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić 
podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonania robót. 

Procedura częściowego rozliczania wykonanego przedmiotu zamówienia: 

Rozliczenie częściowe 

1) w celu dokonania rozliczania częściowego Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu prac 
podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wykonanych 
prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 
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2) Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 
Wykonawcy w ciągu 7-dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony 
powyżej, Wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac. 

Rozliczenie końcowe 

1) Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru 
przedmiot zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i 
rozliczanie ich wartości. 

2) Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczanie ich wartości, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty 
Wykonawcy w ciągu 3-dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

3) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony 
powyżej Wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura 
wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio 
zafakturowane na podstawie faktur częściowych. 

4) Dokonanie odbiorów częściowych i zapłata za roboty będące ich przedmiotem nie rozlicza stron 
umowy oraz nie pozbawia stron obowiązku całościowego rozliczenia robót po końcowym ich 
odbiorze. Końcowe rozliczenie robót obejmować będzie już odebrane częściowo roboty za które 
Zamawiający zapłacił Wykonawcy wynagrodzenie w sposób określony w ust. 1 i 2 w sekcji 
„Rozliczenie częściowe”. 

 

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót sporządzony przez 
upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu 
usunięcia stwierdzonych wad wykonania robót. 

4. Cena obejmuje koszty wszystkich robót niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych 
robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową  
i przedmiarem robót. Cena obejmuje również czynności i roboty konieczne do wykonania przedmiotu 
umowy a nie przewidziane w przedmiarze robót oraz roboty tymczasowe związane z wykonywaniem 
danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty związane z odbiorem 
wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji itp.). 

5. Ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego są w okresie obowiązywania umowy 
niezmienne. 

6. W związku z faktem, iż Wykonawca jest zobowiązany do odbioru i wywozu pozyskanego z demontażu 
złomu, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT, zgodnie z zasadami opodatkowania 
wymienionymi w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2020 poz. 106 j.t.). 

1) Płatność za wystawioną fakturę VAT nastąpi przelewem na rachunek Zmawiającego nr 36 1010 1078 

0105 5922 3100 0000 NBP O/O Bydgoszcz w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. 

2) Strony oświadczają, iż są czynnymi podatnikami podatku VAT na podstawie art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o 
VAT oraz, że zostały zarejestrowane we właściwym Urzędzie Skarbowym i otrzymały następujące 
numery identyfikacyjne: 

 Zamawiający: 876-244-91-39 

 Wykonawca:  ………………… 

3) Podatek VAT obciąża Wykonawcę. 

4) Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu wynagrodzenia z tytułu wystawionej faktury VAT  
na rachunek Zamawiającego. 

5) W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia 
wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wystawionej faktury VAT wraz z ustawowymi odsetkami za 
zwłokę. 
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7. Zamawiający nie przewiduje w ramach realizacji przedmiotowej umowy zapłaty wynagrodzenia w formie 
zaliczek za wykonane roboty budowlane. 

 
 
 

§ 10 – WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi: 

1) jednorazowo po końcowym odbiorze protokolarnym wykonanych robót budowlanych 

lub 

2) w częściach wykonanych robót w terminach i zakresie określonych harmonogramem robót 
(określonych w § 9 ust. 2 umowy); 

Obejmujących prace określone w umowie na zasadach określonych w § 9 ust. 1 umowy na podstawie 
oryginału faktury VAT ( kopia wystawionej faktury stanowi dokument Wykonawcy) 

Zapłata za dany element może mieć miejsce po odbiorze protokolarnym faktycznie wykonanego 
przedmiotu zamówienia na podstawie kosztorysu wykonanych robót i na zasadach określonych w § 9 i 10 
umowy. 

2. Zapłata należności za faktycznie wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu  
z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do  
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót 
wystawionych zgodnie z uwarunkowaniami i ceną określoną w niniejszej umowie.  

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Na fakturze Wykonawca wymieni co najmniej przedmiot zamówienia i cenę. 

4. W przypadku niedopełnienia zobowiązań w zakresie prawidłowości i kompletności wymaganych  treścią 
umowy i wystawionych przez Wykonawcę dokumentów, określonych w § 10 ust. 2, Zamawiający 
wstrzyma się od zapłaty całości należności do czasu  uzupełnienia dokumentów lub ich korekty, przy 
czym termin zapłaty liczyć się będzie od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych 
dokumentów. 

5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do: 

1) realizacji przedmiotu zamówienia o wymaganiach zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 

2) posługiwania się nazwą dla przedmiotu zamówienia zawartą w umowie; 

3) bezusterkowej realizacji przedmiotu zamówienia; 

4) przedłożenia wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy, dalszych podwykonawców, iż Wykonawca 
nie posiada zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców i w związku z tym podwykonawca i dalszy podwykonawca nie będzie zgłaszał 
żadnych roszczeń z tego tytułu (o ile dotyczy).  

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo i do wysokości w niej określonej, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy. 

13. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

§ 11 – GWARANCJA, WADY, REKLAMACJE 
 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości i 60-miesięcznej rękojmi na 
wykonane roboty obejmujące cały przedmiot zamówienia licząc od daty protokolarnego odbioru robót  
(w § 8 ust. 5) umowy. 

(chyba że oferta Wykonawcy stanowić będzie w myśl ustalonego kryterium wyboru oferty  
o terminie dłuższym niż minimalnie wymagany przez Zamawiającego). 

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania protokołu 
reklamacyjnego i zawiadomić Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nie udzielenie odpowiedzi na 
zgłoszenie reklamacji w ciągu 14 dni, licząc od daty jej otrzymania, uważane będzie przez 
Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę. 

5. W przypadku uwzględnienia słuszności reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, na 
swój koszt w zakresie oraz terminie określonym w protokole reklamacyjnym. 

6. Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, rozstrzygnięcie sporu nastąpi na drodze postępowania 
sądowego.  

7. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu lub w jakikolwiek 
sposób zagraża bezpieczeństwu użytkowania z budynku lub istnieje ryzyko ponoszenia strat i szkód 
przez Zamawiającego – niezwłocznie; 

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu Stron. 
 

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

9. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.  
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć poprawienie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

10. Jeżeli przedmiot umowy ma wady Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy.  
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Gdy wady nie dadzą się usunąć lub z oględzin czy okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w odpowiednim czasie Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady 
są nieistotne Zamawiający może naliczyć kary umowne jak w § 12 ust. 1 pkt. 6). To samo dotyczy 
wypadku gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub ekspertyz Zamawiający ma 
prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności 
przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego 
zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 

§ 12 – KARY UMOWNE 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 10% wartości netto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części. 

2) 10% wartości netto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z  powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca w ramach wykonywania uprawnień z rękojmi; 

3) 0,2% wartości netto umowy, za każdy dzień zwłoki, gdy Wykonawca nieterminowo dokona odbioru 
protokolarnego terenu robót (termin, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy); 

4) 0,2% wartości netto umowy, za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia robót, określonym w § 8  
ust. pkt. 1 umowy; 

5) 0,2% wartości netto umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji, przy odbiorze robót lub ujawnionych  w okresie 
gwarancji jakości; 

6) 10% wartości netto umowy,  za wady nieistotne, których nie da się usunąć. 

7) 2% wartości netto przedmiotowej umowy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

8) 5% wartości netto przedmiotowej umowy z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
lub jej zmian o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi; 

9) 1% wartości netto przedmiotowej umowy z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian; 

10) 1% wartości netto przedmiotowej umowy z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty; 

11)  1% wartości netto przedmiotowej umowy z tytułu nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku 
wynikajacego z treści § 2 ust. 14 przedmiotowej umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto określonego 
w § 9 ust. 2.  

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, lub  
z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów, w tym z innych umów zawartych  
z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę z zastrzeżeniem. W przypadku, o którym mowa 
uznaje się za zapłacenie i rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość 
zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do 
pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

 

§ 13 – ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI UMOWY 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej części w każdym przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę i naliczenia kary umownej 
określonej  w sytuacjach przewidzianych w § 12 z zastrzeżeniem uprawnień z rękojmi i treści § 11 
umowy.  

2. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu,  
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez inne podmioty. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w każdym przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia, również w przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej  
w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy; 

2) braku przez Wykonawcę w okresie realizacji usługi obowiązującej ubezpieczenia, umowy 
ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w wysokości określonej w § 6 ust. 2. 

3) Zaniechania na 14 dni roboczych wykonywania robót  przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego; 

4) Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobnym żeby zdołał ukończyć je w umówionym terminie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie 
natychmiastowym, uporządkowania oraz zabezpieczenia terenu budowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy wskazanego treścią umowy, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru wykonanych w części prac i zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu 
wykonanych prac. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego inwentaryzacja robót stanowi podstawę do określenia wartości 
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń i upoważnia Wykonawcę do wystawienia 
odpowiedniej faktury. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 
ustawy p.z.p.; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii 
Europejskiej. 

 
§ 14 – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
(ZNWU)  w wysokości …………. zł, do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę, w wysokości,   
o której mowa w ust. 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 453 ust. 1 i art. 453 ust. 2 i 3 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane (udokumentowane protokołem odbioru końcowego) 

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 
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§ 15 – WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbyć wierzytelności przysługujących mu wobec 
Zamawiającego. 

 

§ 16 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

W zakresie objętym ochroną danych osobowych Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są do 
przestrzegania i stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz.1781). 

 

 

§ 17 – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie. 

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

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykonano w 4 egz.: 
Egz. Nr 1, 2, 3  - Zamawiający 
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Załącznik nr 4 do umowy 

 

POTWIERDZENIE ODBYCIA PRZESZKOLENIA 

 

Nazwa zadania: 

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

Miejsce realizacji:………….……………………………………………………………….. 

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

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………..……………………………. 

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

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

 

 

Podpisy osób przeszkalających: 

Inspektor BHP       ……………………….. 

Inspektor PPOŻ       ……………………….. 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych  ……………………….. 

 

 

 

Załącznik nr 1-Wykaz osób przeszkolonych 
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Załącznik nr 5 do umowy 

Grudziądz, dn. …………………… 

 

Wykaz osób i pojazdów przewidzianych do realizacji  

roboty budowlanej 

Wykonawca:………………………………………………………………… 

Umowa  numer: ………………………………….   
Przedmiot umowy:…………………………………………………………………………. 
………………………..……………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................... 
 
 
 

lp. 

 
imię i nazwisko 

osób 
przewidzianych 

do realizacji 
przedmiotu 

umowy 

 
 
 

nr dowodu 
osobistego 

 
 
 

PESEL 

 
 
 

adres 
zamieszkania 

 
 

czas 
zatrudnienia 

 
 

wymiar 
czasu 
pracy 

 
 

rodzaj 
wykonywanej 

czynności 
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lp. 

 

 
marka pojazdu 

 
nr rejestracyjny 

 
kierowca 
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ZATWIERDZAM 
................................................................................... 

(podpis dowódcy jednostki wojskowej lub innej upoważnionej rozkazem osoby) 
 

Dnia ........................................................ 

KOMENDANT         
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI 
GRUPA 

poprzez 

SZEFA 
WYDZIAŁU OGÓLNEGO 
SI ARCUS 

lp. stopień imię nazwisko 
jednostka (komórka) 

organizacyjna 

stanowisko 
telefon 

służbowy 

seria i nr 
dokumentu 
tożsamości 

rodzaj 
przepustki stała 
lub okresowa* 

samochodowa 

rodzaj, 
marka  

i numer 
rejestracyjny 

pojazdu 

Określenie 
dostępu 

Kompleks: 
b – Bema 

j  – Jagiełły 
g – Grupa 

 

rodzaj umowy                  
o pracę: czas 

określony/nieokreślony 
(dot. prac. wojska) 

seria i nr wydanej 
przepustki 

(wypełnia POIN) 
 

              
              
              
              
              
              
              
              

 
Przyczyna uzasadniająca potrzebę wydania przepustki/karty dostępu ................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................  

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

(podpis osoby upoważnionej) 
 
Opinia pełnomocnika ochrony ......................................................................................................…………………………..………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 6 do umowy 
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ZATWIERDZAM 
................................................................................... 

(podpis dowódcy jednostki wojskowej lub innej upoważnionej rozkazem osoby) 
 

Dnia ........................................................ 

KOMENDANT         
CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI 
GRUPA  

poprzez 

PEŁNOMOCNIKA 
DS. OCHRONY INFORMACJI 
NIEJAWNYCH 
SI ARCUS 

lp. stopień imię nazwisko 
jednostka (komórka) 

organizacyjna 

stanowisko 
telefon 

służbowy 

seria i nr 
dokumentu 
tożsamości 

rodzaj przepustki/karty* 
dostępu: stała lub 

okresowa osobowa 

rodzaj umowy                  
o pracę: czas 

określony/nieokreślony 
(dot. prac. wojska) 

seria i nr 
wydanej 

przepustki 
(wypełnia POIN) 

 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Przyczyna uzasadniająca potrzebę wydania przepustki/karty dostępu:........................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................................................................  

Załącznik nr 6 do umowy 
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Załącznik: aktualna fotografia w formie elektronicznej o wymiarach 35 mm x 45 mm (w odniesieniu                           
                 do  przepustek  osobowych  żołnierzy  i  pracowników CSLog). Osoby  nie  zatrudnione                
                 w CSLog - 1 szt. fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm. **          

................................................................................... 
(podpis osoby upoważnionej) 

 
Opinia pełnomocnika ochrony ......................................................................................................…………………………..………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*niepotrzebne skreślić 
** wpisać rodzaj przepustki/karty np. stała osobowa, okresowa samochodowa itp. 
Osoby wnioskujące o wydanie przepustki uprawniające do wejścia do II strefy ochronnej są zobowiązane o dołączenie do wniosku potwierdzonych kopii poświadczenia bezpieczeństwa (lub upoważnienie Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki 
do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE) oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

składane w zw. z art. 108 i art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) 

 

Oświadczam / oświadczamy, że nie podlegam / nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy p.z.p. i spełniam / spełniamy warunki udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności do występowania w 
obrocie gospodarczym oraz warunki określone postanowieniami SWZ w zakresie zdolności 
zawodowej i technicznej. 

 

lub 

 

Oświadczam / oświadczamy, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy p.z.p.  

Oświadczam / oświadczamy, że spełniam / spełniamy warunki udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności do występowania w obrocie 
gospodarczym oraz warunki określone postanowieniami SWZ w zakresie zdolności zawodowej  
i technicznej. 

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy p.z.p.).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
p.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
NALEŻY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ KLAUZULĘ 

niepotrzebne należy skreślić lub usunąć 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

INFORMACJE O WYKONAWCY 

Dane Wykonawcy: 

1 Nazwa Wykonawcy:  

……………………………………..……………………………..……………. 

 

……………………………………..……………………………..……………. 

 

……………………………………..……………………………..……………. 

2 Osoba reprezentująca 
Wykonawcę: 

 

……………………………………………………………… 
 

na podstawie: ……………………………………………… 
 

zakres umocowania prawnego: …………………………………… 
w załączeniu pełnomocnictwo – o ile dotyczy 

3 Siedziba Wykonawcy 

(dokładny adres): 

 

……………………………………..……………………………..……………. 

……………………………………..……………………………..……………. 

……………………………………..……………………………..……………. 

województwo: ……………………………………………………………….. 

4 Adres do korespondencji: 

/jeżeli jest inny niż powyżej 
wskazany/ 

 

……………………………………..……………………………..……………. 

……………………………………..……………………………..……………. 

5 Adres e-mail:  

6 Numer telefonu:  

7 Numer faksu:  

8 REGON:  

9 Nr identyfikacji 
podatkowej (NIP): 

 

10 PESEL i adres 
zamieszkania – dotyczy 

osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą 

 

11 Numer KRS /o ile dotyczy/ 
/należy podać adres 

internetowy, wydający urząd 
lub organ, dane referencyjne 
dokumentacji – o ile dotyczy/ 

 

 

12 CEiDG /o ile dotyczy/: 
/należy podać adres 

internetowy, wydający urząd 
lub organ, dane referencyjne 
dokumentacji – o ile dotyczy/ 

 

[……] TAK                      […….] NIE 

13 Czy Wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim 

przedsiębiorstwem? 

Mikroprzedsiębiorstwo: 
przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: 

 

[……] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem  
 
[……] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem  
 
[……] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem  
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przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: 
przedsiębiorstwa, które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i 
których roczny obrót nie przekracza 
50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 

            

            /należy zaznaczyć właściwą odpowiedź/ 

14 Czy Wykonawca 
pochodzi z innego 

Państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej? 

 
[……] TAK               
         
[…….] NIE 

 
Jeżeli TAK proszę podać skrót literowy nazwy państwa: 

…………………… 
15 Czy Wykonawca 

pochodzi z innego 
Państwa nie będącego 

członkiem Unii 
Europejskiej? 

 
[……] TAK                       
 
[…….] NIE 

 
Jeżeli TAK proszę podać skrót literowy nazwy państwa 

16 Nr rachunku bankowego 
i nazwa banku, na który 

ma zostać zwrócone 
wadium (o ile dotyczy) 

 

 

 
1. Oświadczam / oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, które zostanie zrealizowane (w przypadku wyboru oferty) na zasadach określonych SWZ. 

2. Oświadczam / oświadczamy, że jestem / jesteśmy związany / związani ofertą na okres wskazany  
w SWZ. 

3. Oświadczam / oświadczamy, że akceptuję / akceptujemy* projektowane postanowienia umowy 
(Załącznik nr 3 do SWZ) i w przypadku wyboru oferty – zobowiązuję się / zobowiązujemy się* do 
zawarcia umowy na warunkach w niej określonych i nie wnoszę/ nie wnosimy* do SWZ zastrzeżeń. 

4. Oświadczam / oświadczamy, że oferta / dokumenty nie zawiera* - informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

*jeżeli zawiera należy złożyć oświadczenie o zawieraniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
dokonać oznaczenia tych dokumentów zgodnie z SWZ i załączyć uzasadnienie dokonania takiego zastrzeżenia 

 

5. Oświadczam / oświadczamy*, że przedmiot zamówienia wykonam / wykonamy następująco:  
*niepotrzebne należy skreślić lub usunąć 

Czy Wykonawca powierza 
wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy? 

  

 

 

 

 

 
[……] TAK        
                
[…….] NIE 

Jeżeli TAK proszę podać: 
Nazwy(ę) podwykonawcy (firmy): 
 
 ……………………………………………………………………….. 

Jeżeli TAK proszę również podać: 
Część, zakres, której dotyczy: 
 
 ……………………………………………………………………….. 
 
Wartość lub procentowa części zamówienia jaka zostanie 
powierzona powyższemu podwykonawcy 
……………………………………………………………………… 

/proszę powtórzyć tyle razy ilu będzie podwykonawców/   
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6. Oświadczam / oświadczamy*, że pod rygorem odpowiedzialności karnej i wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego za złożenie nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania załączone do oferty dokumenty są prawdziwe i opisują stan prawny  
i faktyczny, aktualny na dzień złożenia ofert. 

7. Informuję, że zgodnie z art. 225 ustawy p.z.p., wybór złożonej w w/w postępowaniu oferty  
nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
z przepisami o podatku od towarów i usług. 

*jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego należy załączyć oświadczenie  
i informacje szczegółowe. 

 
 

8. Oświadczam / oświadczamy, że wypełniłem / wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane  
w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Wyjaśnienie: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 
ust. 5 RODO treść oświadczenia Wykonawca składa wykreśloną lub oznaczoną „nie dotyczy”. 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy podać również dane 
pozostałych Wykonawców ze wskazaniem lidera upoważnionego do reprezentowania pozostałych 
Wykonawców, dane pełnomocnika. 
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Załącznik Nr 6 do SWZ 
................................................. 
             /pieczęć adresowa firmy/ 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – ZADANIE NR 1/1 

/ust. 1 pkt. 2a) Rozdział VI SIWZ/ 
 

 

Lp. 

Charakterystyka (rodzaj) 
roboty budowlanej - 

(ukończył co najmniej dwie 
roboty budowlane każda 
obejmująca jednocześnie 
roboty ogólnobudowlane, 

roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych, instalacji 
wodno-kanalizacyjnych 

Każda wykazana 
zrealizowana robota winna 
stanowić co najmniej kwotę 

500.000,00 zł brutto. 

Wartość brutto wykazanej roboty 
budowlanej wykonanej w ciągu ostatnich  

5 lat lub w tym okresie przed upływem 
terminu składania ofert 

(W przypadku gdy Wykonawca legitymuje się robotą 
budowlaną obejmującą większy zakres niż wymagany przez 
Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w 
wykazie robót wskazać wartość odrębnie dla rodzaju robót 
wymaganych przez Zamawiającego (wartość ta nie może 

być niższa niż minimalna wymagana przez Zamawiającego 

jak powyżej). 

Data wykonania (dzień-miesiąc-rok) 

Odbiorca robót 

Miejsce 

wykonania 

Rozpoczęcie 

(dzień-miesiąc-rok) 

Zakończenie 

(dzień-miesiąc-rok)  

1 2 3 4 5 6 
  

 

 

  

…..-…….-……..…r. 

 

…..-…….-……..…r. 

 

  

 

 

  

…..-…….-……..…r. 

 

…..-…….-……..…r. 

 

Załączam dowody potwierdzające, że każda wykazana robota budowlana została wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i została prawidłowo ukończona. 

Oświadczam, iż każda wykazana powyżej robota budowlana stanowi rodzaj roboty wymagany przez Zamawiającego oraz została 

wykonana należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i została prawidłowo ukończona. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

OŚWIADCZENIE   
 

Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia dysponuje zdolnością zawodową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w SWZ, osoba / osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i legitymują się 
kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 
 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje: 
 

Imię i nazwisko Funkcja 
Wymagane uprawnienia / kwalifikacje 

 

Uprawnienia budowlane  
 

(numer, zakres) 

Przynależność  
do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa  
(należy podać Izbę  
i nr ewidencyjny) 

PODSTAWA 
DYSPONOWANIA 

OSOBAMI 
(umowa zlecenie, 

umowa o pracę itp. 

 
kierownik robót 
budowlanych 

uprawniony minimum  
w ograniczonym zakresie do kierowania 

robotami w zakresie ogólnobudowlanym 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

należącym w sposób czynny do Izby 
Inżynierów Budownictwa 

  

 

 
kierownik robót 
elektrycznych 

uprawniony minimum  
w ograniczonym zakresie do kierowania 
robotami w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 
należącym w sposób czynny do Izby 

Inżynierów Budownictwa 

  

 

 
kierownik robót 

sanitarnych 

uprawniony minimum  
w ograniczonym zakresie do kierowania 

robotami o charakterze 
ogólnobudowlanym  

w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych, należącym 

w sposób czynny do Izby Inżynierów 
Budownictwa 

  

 

Oświadczam, iż każda osoba wykazana powyżej przynależy w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystają w sposób nieograniczony z praw jej przysługujących tj. 
osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 
j.t.). 

Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty, najpóźniej do momentu przyjęcia protokolarnego obiektu robót budowlanych od Zamawiającego celem rozpoczęcia realizacji 
faktycznej robót na podstawie zawartej umowy przekażę kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentów stanowiących o uprawnieniach  
i kwalifikacjach osób jak powyżej (nie dotyczy jeśli Wykonawca przedłożył podczas toczącego się postępowania kopię aktualnych dokumentów). 
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Załącznik Nr 8 do SWZ 
 

............................., dnia ………………… 
 

PROTOKÓŁ 
z wizji lokalnej w sprawie realizacji robót budowlanych 

 
SPRAWA NUMER 20/2021 
 
 

Zamawiający:  
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz, w imieniu 
którego działają: 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

Wykonawca:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
w imieniu którego działają: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Przedmiotem wizji lokalnej jest zapoznanie się z przedmiotem wykonania robót 

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
2. Adnotacje Wykonawcy z przeprowadzonej wizji lokalnej: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/DRUK DOKUMENTU BĘDZIE WYKORZYSTANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYPADKU WIZJI 
LOKALNYCH/ 

 
 
……………………………………………… 

/czytelny podpis osób 
reprezentujących Wykonawcę/ 

 
 

……………………………………………… 
/czytelny podpis osób reprezentujących 

Zamawiającego/ 
 

Osoby występujące po stronie 13WOG nie wniosły do 

protokołu informacji stanowiącej o konieczności 

wyłączenia z postępowania w związku z art. 56 ust. 2 i 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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