Nowy Targ 14.06.2017 r.
ZP.ZO.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wg. rozdzielnika
W związku z realizacją projektu pn.: „Szlak Kultury Wołoskiej” w ramach środków Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, niniejszym ogłaszam
następujące zapytanie ofertowe.
PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Podstawa prawna: Załącznik nr 8 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja
- Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówie w projekcie w stosunku do których nie stosuje
się ustawy prawo zamówie publicznych
I.
Nazwa i adres Zamawiaj cego.
Związek Podhalan w Polsce Zarząd Główny
al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
Osoba do kontaktu: Julian Kowalczyk tel. 606-331-004,
II.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

III.
Nazwa zadania:
Budowa koliby w miejscowo ci Ludźmierz
IV. Wspólny słownik zamówie kod CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
V . Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa szałasu pasterskiego jako jednego z elementów szlaku
kultury wołowskiej, pełniącego funkcję punktu edukacyjno-informacyjnego. Budynek
zlokalizowany będzie obok Domu Podhala skiego im. K. Przerwy-Tetmajera i Władysława
Orkana w Lud mierzu.
1) Przeznaczenie i program użytkowy
Budynek będzie pełnił funkcję edukacyjną, zawierającą podstawowe pomieszczenia u ytkowe i
pomocnicze. Budynek musi posiadać:
- zabudowę zrębową drewnianą,
- pokryty gontem,
- posiadać 1 kondygnacje nadziemną,
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- główne wejście do budynku na poziom parteru.
W budynku nale y wyodrębnić następujące strefy funkcjonalne:
- strefę edukacyjną na poziomie parteru składającą się z dwóch pomieszcze edukacyjnych.
2) Program funkcjonalny budynku:
PARTER
LP
1
2
RAZEM

NAZWA
POMIESZCZENIA
POMIESZCZENIE
POMIESZCZENIE

RODZAJ POSADZKI
DESKI/KAMIE
DSKI

POWIERZCHNIA
U YTKOWA M2
14,43
7,16
21,59

Szczegółowe zestawienie pomieszcze z ich powierzchniami umieszczono równie
przedstawiających poszczególne kondygnacje.

na rysunkach

3) Charakterystyczne parametry techniczne parametry: (kubatura, zestawienie
powierzchni, wysoko ci, długo ci)
Powierzchnia całkowita budynku
26,04 m2
Powierzchnia u ytkowa
21,59 m2
Kubatura całkowita budynku
90,00 m3
Kubatura nadziemna budynku
90,00 m3
Długość budynku
6,20 m
Szerokość budynku
4,20 m
Maksymalna wysokość kalenicy od terenu
4,50 m
Ilość kondygnacji
1
4) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania
do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy
Forma architektoniczna budynku musi nawiązywać swoim charakterem do tradycyjnej architektury
podhala skiej. Budynek winien harmonizować z otoczeniem oraz nawiązywać do tradycji
budownictwa miejscowego i posiadać cechy regionu Podhala. Budynek zaprojektowano na rzucie
prostokątnym nakrytych symetrycznym dachem dwuspadowym, który jest wa nym elementem bryły
– kąt nachylenia głównych połaci dachowych wynosi 510. W miejscu połączenia rze bionej kalenicy ze
szczytem nale y umiejscowić drewniane pazdury w formie kielichów kwiatowych. Na elewacji
zastosować materiały o naturalnych kolorach i fakturze, pochodzenia lokalnego – ściany budynku o
konstrukcji tradycyjnej zrębowej – drewnianej w kolorze naturalnego drewna, pokrycie dachu gontem
w kolorze czarnym.
Funkcja budynku powinna być zgodna z zało eniami programowo – u ytkowymi oraz warunkami
technicznymi dla tego rodzaju budynków i pomieszcze ustalonych w rozporządzeniach, przepisach
szczególnych, Polskich Normach, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganych
opiniach i uzgodnieniach.
Utrzymywanie właściwego stanu technicznego – poprzez dobór materiałów i rozwiąza budowlanych
oraz bie ącą kontrolę i konserwację obiektów stosownie do wymogów przepisów budowlanych.
Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5) Przyjęte rozwi zania konstrukcyjno – materiałowe zewnętrznych i wewnętrznych
przegród budowlanych
Zakłada się realizację budynku systemem gospodarczym w technologii mieszanej ze ścianami
murowanymi.
 Fundamenty:
Dla gruntów jednorodnych rodzimych, których w poziomie posadowienia wielkość
obliczeniowego odporu jednostkowego jednowarstwowego podło a (gfn) wynosi minimum
200 kPa posadowienie budynku na głębokości określonej na rzucie fundamentów oraz
przekroju poprzecznym i opisanej ni ej konstrukcji.
 budynek posadowiony na gruncie za pośrednictwem ław elbetowych min. 1,20 m poni ej
gruntu (poni ej strefy przemarzania). Projektuje się je w kształcie ławy betonowej z betonu
towarowego klasy B - 20 o szer. empirycznej podanej na przekroju poprzecznym i rzucie
fundamentów (rys. nr 1), zabezpieczone podwójnym drena em obwodowym o średnicy 100
mm. Projektuje się zbrojenie wzdłu ław fundamentowych według projektu konstrukcji.

Uwaga: W fundamentach pod ścianami zewnętrznymi od strony zewnętrznej szalunek wyło yć płytą
pilśniową twardą, co zapewni zwartą strukturę betonu oraz gładkość powierzchni pod izolacje
przeciwwilgociową. Górną powierzchnię ław fundamentowych nale y starannie wypoziomować i
zetrzeć na gładko (pod izolację poziomą)

ciany zewnętrzne:
 ściany parteru w części zaprojektowano z bali drewnianych gr.20 cm.
 ciany no ne wewnętrzne:
 bale drewniane gr. 10 cm
 Stropy, posadzki, podłogi:
 Posadzka parteru – na gruncie rodzimym pozbawionym warstwy yznej podsypka wirowa
zawibrowana gr. 35,00 cm, na tak przygotowanym podło u warstwa konstrukcyjna chudego
betonu spodniego grubości 10,00 cm powierzchniowo wyrównanego i zatartego, izolacja
przeciwwilgociowa – folia przechodząca w izolacją poziomą nad ławami fundamentowymi
następnie płyta elbetowa 15cm (zbrojenie płyty według projektu konstrukcji) , na płycie
izolacja z folii, następnie izolacja akustyczna ze styropianu twardego (fs.20) grubości 10cm,
na izolacji akustycznej folia paroprzepuszczalna, następnie wylewka cementowa zbrojona
siatką metalową grubości 5,00 cm i posadzka (uzale niona od przeznaczenia pomieszczenia
– płytki gresowe lub parkiet).
 Konstrukcja dachu i pokrycia:
 dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej płatwiowo - kleszczowej. Krokwie (10, 00 cm x
16, 00 cm) nachylone pod katem 510, oparte na płatwiach (18, 00 cm x 18, 00 cm),
murłatach (18, 00 cm x 18, 00 cm), 2x kleszcze (6, 00 cm x 16, 00 cm). Na krokwiach
naprę ona folia „oddychająca” (paroprzepuszczalna) i przybite łaty z desek (5, 00 cm x 3, 00
cm). Do krokwi poprzez łaty przybite kontrłaty (5, 00 cm x 4, 00 cm) w rozstawie
dostosowanym do pokrycia dachowego. Pokrycie dachu stanowi gontem.



Uwaga: Drewniane elementy konstrukcji dachowej należy zaimpregnować
preparatem Uniepal-Drew.

 Izolacje:

pozioma: folia PCV, alternatywnie stosować izolację z papy termozgrzewalnej,

pionowa: podło e betonowe nale y zagruntować środkiem bitumicznym, a
następnie nale y izolować folią PCV.
 Stolarka:
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okienna: wykonana na indywidualne zamówienie (po wzięciu wymiarów otworów z
„natury”) szklona podwójnie lub potrójnie zestawami hermetycznymi. Okna zespolone
drewniane, impregnowane przeciw czynnikom atmosferycznym

drzwiowa: drzwi wewnętrzne płytowe pełne, drzwi zewnętrzne drewniane oszklone
oraz płytowe pełne.
 Wyko czenie zewnętrzne:
 podmurówka układana z kamienia naturalnego,
 Wyko czenie wewnętrzne:
 podłogi w zale ności od funkcji pomieszczenia z desek lub kamienia.
 Kolorystyka elewacji:
 pokrycie dachu: gont w kolorze czarnym
 ściany:
- podmurówka - okładzina z kamienia naturalnego łamanego układanego na dziko (kolor
be owy),
- ściany –naturalne drewno
 stolarka okienna i drzwiowa, wiatrownice, spody okapów - drewniane w kolorze naturalnym
drewna

Szczegółowy zakres robót został podany w przedmiarze robót – załącznik do niniejszego zaproszenia.

VI. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy max. do 30.12.2017 r.
VII. Zasady prowadzenia robót.
Wszelkie prace nale y wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego,
Polskimi Normami oraz przepisami BHP. Materiały u yte do wykonania robót powinny posiadać
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do wbudowania zgodnie z art. 10 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. Wykonawca w swoim imieniu i na własny koszt dokona
oznakowania prowadzonych robót. Za szkody osób trzecich powstałe w trakcie realizacji zadania
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W przypadku opó nienia realizacji zadania formą wią ącą
odszkodowania będą kary umowne określone w zawartej umowie na wykonanie robót
budowlanych.
VIII. Odbiór robót.
Zamawiający przystąpi do odbioru ko cowego robót w terminie do 5 dni roboczych od daty
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zako czenia robót.
IX.
Rozliczenie – kosztorysowe.
X.
Okres gwarancji – 5 lat.
XI.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania:

a)

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają podane poni ej
warunki udziału dotyczące:
• ZDOLNO CI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
WYKONAWCY:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wyka e, e w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a je eli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie zrealizował, co najmniej zamówienia, w zakresie obejmującym:
Co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, o wartości ka dej roboty nie mniejszej ni 80 000,00 zł (słownie
złotych: osiemdziesiąt 00/100) brutto.
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b)

3.

Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza: wykonanie robót związanych z budową, /tj.
wykonaniem nowego/ budynku – koliby z elementami architektury regionalnej (musi
nawiązywać swoim charakterem do tradycyjnej architektury podhala skiej, harmonizować z
otoczeniem oraz nawiązywać do tradycji budownictwa miejscowego i posiadać cechy regionu
Podhala).
OSOBY:
Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wyka e, e dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
─
jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowalnej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedło onych przez Wykonawców dokumentów i oświadcze wg zasady spełnia / nie spełnia.
XII.
Wykonawca zobowi zany jest do złożenia następuj cych o wiadcze
i
dokumentów:

1) W

celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej ni w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a je eli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
nale ycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo uko czone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bąd inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty
budowlane były wykonywane, a je eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, ► na wzorze
druku wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego,
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnie , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a tak e zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami ► na wzorze druku wg załącznika nr 3 do zapytania
ofertowego,
c)
oświadczenia, e osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, je eli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie ► na
wzorze druku wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego,
Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nale y załączyć zobowiązania
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu:
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a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, je eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej ni 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Inne dokumenty i oświadczenia

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty ► na wzorze druku wg załącznika nr 1 do zapytania
ofertowego,
b) W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca winien wskazać w
ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy – oświadczenie
zawiera formularz oferty ► na wzorze druku wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego,
c) Oświadczenia o braku powiąza osobowych lub kapitałowych, ► na wzorze druku wg załącznika
nr 4 do zapytania ofertowego,
d) Wypełnione i podpisane tabele elementów rozliczeniowych ► na wzorze druku pn.: tabela
elementów rozliczeniowych.
XIII. Wymagania i zalecenia dotycz ce oferty
1) opis sposobu przygotowania oferty:
a) Ka dy Wykonawca mo e zło yć tylko jedną ofertę. Koszty związane
z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
b) Wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty (oświadczenia) Wykonawca
zobowiązany jest zło yć w oryginale bąd kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę,
c) postępowanie prowadzone jest tylko w języku polskim, dokumenty zło one w języku
obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
d) Ofertę sporządza się i składa się, pod rygorem niewa ności w formie pisemnej, na
wzorze formularza oferty (stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego),
e) Oferta sporządzona w oparciu o wzór formularza dołączonego do zapytania
ofertowego musi zawierać wszystkie dane zawarte we wzorze formularza (Wykonawca
nie mo e dokonywać jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i treści).
Załączniki powinny zostać wypełnione (bąd przepisane z zachowaniem treści) przez
Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu i
treści.
f) Zło ona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami w swojej treści
musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego,
g) Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osobę do tego
upowa nioną. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być zło one wraz z ofertą – o
ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo
do podpisania oferty nale y zło yć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
h) Oferta musi zostać zło ona w kopercie trwale zabezpieczonej przed przypadkowym
otwarciem,
i) Wymagania, co do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca zło ył wraz z ofertą tabelę elementów rozliczeniowych stanowiącą
załącznik do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny
wszystkich pozycji kosztorysowych podanych w tabeli elementów rozliczeniowych.
Wartość oferty –całkowita (brutto) podana w tabeli elementów rozliczeniowych musi
odpowiadać wartościom podanym w formularzu oferty. W przypadku zło enia przez
Wykonawcę zamiast tabeli elementów rozliczeniowych, kosztorysu ofertowego
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sporządzonego programem Wykonawcy nale y taki kosztorys sporządzić w taki sposób,
aby zawierał takie same dane, co tabela elementów rozliczeniowych Zamawiającego.
Wynikłe ró nice w opisie pozycji [z powodu zastosowania programu kosztorysowego
innego ni zastosowany przez Zamawiającego /NORMA PRO] nie mogą zmieniać
zakresu merytorycznego pozycji kosztorysowej,
j) Zaleca się, aby oferta była zło ona w kopercie oznaczonej napisem „ZAPYTANIE
OFERTOWE – BUDOWA KOLIBY” oraz posiadała dokładny adres Wykonawcy, aby
mo na było ją odesłać w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, e została
zło ona po terminie składania ofert, bowiem takie oferty nie podlegają rozpatrzeniu.
Zaleca się sporządzenie oferty, długopisem, nieścieralnym atramentem, na maszynie do
pisania lub w postaci wydruku komputerowego.
2) Informacja odno nie ofert czę ciowych
Zamawiający nie dopuszcza mo liwości składania ofert częściowych.
3) Informacje na temat planowanych zamówie uzupełniaj cych
Zamawiający nie przewiduje zamówie uzupełniających.
4) Miejsce oraz termin składania ofert
a) Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2017 r. o godz. 1300.
b) Wykonawcy zobowiązani są do zło enia ofert przed upływem tego terminu.
c) Oferty nale y składać w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 35, w
sekretariacie. Oferty mo na składać osobiście bąd za pośrednictwem poczty
przesyłając na adres: Związek Podhalan w Polsce al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ,
d) Ofertę uwa a się za zło oną prawidłowo i w terminie, je eli zostanie ona dostarczona
przed upływem terminu składania ofert do miejsca w siedzibie Zamawiającego
wskazanego powy ej.
5) Miejsce oraz termin otwarcia ofert
a) Otwarcie ofert nast pi w dniu 29.06.2017 r. o godz. 1315 w siedzibie
Zamawiaj cego - budynek ZP w Nowym Targu, al. Tysi clecia 35, w
sekretariacie.
b) Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy, którzy nie będą obecni na otwarciu ofert, mogą
zwrócić się z na piśmie do Zamawiającego z prośbą o podanie informacji odczytanych
podczas otwarcia ofert.
c)
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
d)
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a tak e
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
Opis kryteriów, którymi zamawiaj c będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym
kryteriami: cena, oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
maksymalnego przewidzianego przez Zamawiającego.

XIV.

a) Kryterium: Cena (brutto) – 90% ,
Cena (brutto) [C] – 90%
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Sposób obliczenia wg. wzoru: (Cmin /Cdana) x 90 = C
gdzie: Cmin – najmniejsza wartość brutto za realizację całości zamówienia określonego w zapytaniu
ofertowym,
Cdana – dana wartość brutto za realizację całości zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym,
C – ocena łączna za kryterium cena,
b) Kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku
maksymalnego przewidzianego przez Zamawiaj cego – 10%,

do

terminu

Skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego
przewidzianego przez Zamawiaj cego [S] – 10%
Sposób obliczenia wg. wzoru: (Sdane/Smax) x 10 = S
gdzie: Sdane - dane skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego
przez Zamawiającego,
Smax - największe skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego
przez Zamawiającego
S - ocena łączna za kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
przewidzianego przez Zamawiającego
OCENA Ł CZNA: C + S = O
gdzie: O oznacza – sumę ocen ł cznych za cenę oraz skrócenie terminu realizacji
zamówienia
Ofert najkorzystniejsz w zakresie w/w kryteriów będzie oferta o największej liczbie
punktów, przy czym 1% = 1pkt.
2) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w zapytaniu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu kryteriami oceny
ofert są: cena – 90% oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu

maksymalnego przewidzianego przez Zamawiającego – 10%

3) Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać o ile dni skróci termin realizacji
zamówienia w stosunku do terminu przewidzianego przez Zamawiającego. Je eli
Wykonawca nie poda w ofercie skrócenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do
terminu przewidzianego przez Zamawiającego Zamawiający uzna, e Wykonawca zakłada
wykonanie zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.12.2017 r.
4) je eli Wykonawca nie zło ył oświadczenia, lub dokumentów określonych w zapytaniu
ofertowym, bąd oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich zło enia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnie w terminie przez siebie
wskazanym, chyba, e mimo ich zło enia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnie oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa nienie
postępowania.
XV.
Opis sposobu obliczenia ceny
1) Zamawiający przyjmuje rozliczenie przedmiotowego zamówienia jako kosztorysowe
W związku z powy szym Zamawiający ąda przedło enia przez Wykonawcę wraz z ofertą
tabeli elementów rozliczeniowych.
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2) Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w tabeli
elementów rozliczeniowych. Wykonawca nie mo e samodzielnie wprowadzić adnych zmian do
tabeli elementów rozliczeniowych.
3) Wycenę przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać wg następującej
kolejności: na podstawie, przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, a tak e kalkulacji
własnej.
4) Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty wartość netto oraz brutto.
5) Podana w formularzu oferty cena wyra ona w złotówkach winna być kompletna, jednoznaczna
i ostateczna, przedstawiona z dokładnością do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku),
przy czym ko cówki poni ej 0,5 grosza pomija się a ko cówki 0,5 grosza i wy sze zaokrągla
się do 1 grosza.
6) Zamawiający poprawi w ofercie:
a)
oczywiste omyłki pisarskie,
b)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty pod warunkiem, i Wykonawca w terminie 3
dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na poprawienie omyłki. W przypadku nie
wyra enia zgody oferta zostanie odrzucona,
─ poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
XVI.

DOKONYWANIE ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE.

Zamawiający informuje, e zmiana postanowie
następujących przypadkach:

w zawartej umowie mo e nastąpić w

1) Zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób
reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów
(kierujących robotami) wskazanych w umowie na inne legitymujące się co najmniej
równowa nymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyra enia zgody przez Zamawiającego.
2) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na
wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyra enia zgody
przez Zamawiającego.
3) Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy –
na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyra enia zgody
przez Zamawiającego.
4) Zmiany osoby / osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty – na wniosek
Zamawiającego.
5) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opó nienia realizacji przedmiotu umowy, je eli takie
opó nienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:
a)
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na ądanie
Zamawiającego z przyczyn niezale nych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwający łącznie ponad 48 godzin,
b)
niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu
utrzymujących się łącznie dłu ej ni 48 godzin, uniemo liwiających prawidłowe
wykonanie całości bąd części przedmiotu umowy z powodu technologii prac określonej
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c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)

umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków
atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych
winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy (w
całości bąd w części),
zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,
przedłu ających się konsultacji społecznych, protestów mieszka ców uniemo liwiających
realizację przedmiotu umowy w całości bąd w części,
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających od przyjętych w dokumentacji technicznej, skutkujących niemo nością
zrealizowania
przedmiotu
zamówienia
przy
dotychczasowych
zało eniach
technologicznych,
wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji
technicznej,
w
szczególności
istnienia
niezinwentaryzowanej
lub
błędnie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a tak e
innych niezinwentaryzowanych bąd błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych
skutkujących niemo nością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zało eniach technologicznych,
wystąpienia znalezisk archeologicznych bąd niewybuchów lub niewypałów,
wystąpienia siły wy szej uniemo liwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
przekroczenia przez organy administracji lub instytucje bran owe (w zakresie m. 10p.
linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania
decyzji, zezwole , uzgodnie itp. Dot. przedmiotu umowy, a tak e odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwole , uzgodnie itp.,
niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bąd wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez uprawniony organ
z przyczyn niezale nych od Wykonawcy

– na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyra enia zgody przez Zamawiającego.
6) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:
a)
zaistnienia niemo liwych do wcześniejszego przewidzenia i niezale nych od stron
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji
poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w
szczególności dotyczących robót ziemnych, urządze ochrony środowiska oraz sieci i
urządze obcych, przy jednoczesnym obni eniu wynagrodzenia umownego o wartość
niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy,
b)
wystąpienia sytuacji braku mo liwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu
umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszka ców
czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne,
przy jednoczesnym obni eniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych
elementów przedmiotu umowy.
7) Zmiany sposobu płatności w szczególności mo liwości wprowadzenia faktury przejściowej
/mo liwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur przejściowych /ilości odbiorów
częściowych robót/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.
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XVII. Osoby upoważnione z ramienia zamawiaj cego do kontaktu z wykonawcami
Dane teleadresowe Zamawiającego: numer tel. Zamawiającego: 18 26 495 23; adres poczty
elektronicznej Zamawiającego: biuro@zwiazek-podhalan.com, adres pocztowy Zamawiającego:
Związek Podhalan w Polsce al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
Pracownikami upowa nionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) Julian Kowalczyk – sprawy dot. przedmiotu zamówienia,
2) Monika Parzygnat – sprawy dot. zapytania ofertowego.
XVIII. Miejsce i sposób uzyskania zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Zamawiającego: www.zwiazek-podhalan.com – zakładka zapytania ofertowe.
XIX. ofertowego
Integralną część przedmiotowego zapytania ofertowego stanowi:
1. formularz oferty – załącznik nr 1,
2. wykaz kadry technicznej /wykaz osób/ – załącznik nr 2 – wzór,
3. doświadczenie zawodowe /wykaz robót/ – załącznik nr 3 - wzór,
4. oświadczenia o braku powiąza osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 4 – wzór,
5. projekt umowy,
6. tabela elementów rozliczeniowych,
7. dokumentacja techniczna.
Zapytanie ofertowe zatwierdził:
Data zatwierdzenia: 2017 – 06 – 14

………………….
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– załącznik nr 1 - wzór

FORMULARZ OFERTY
Dane WYKONAWCY:

Zarejestrowana Nazwa Wykonawcy:

Zarejestrowany adres Wykonawcy:
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość

Miejsce zamieszkania Wykonawcy /dotyczy tylko
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi/

NIP Wykonawcy
Nr telefonu Wykonawcy

Nr faksu Wykonawcy:

Adres poczty elektronicznej Wykonawcy:

Nazwa banku podstawowego:......................................................................................
Nr konta:........................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone przez Związek Podhalan w Polsce z siedzibą w Nowym Targu na
realizację zamówienia pod nazwą:
Budowa koliby w miejscowo ci Ludźmierz
oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, wg poni szego wyliczenia:
Wartość zamówienia netto (zł)

Wartość zamówienia brutto (zł)
Skrócenie terminu realizacji zamówienia w
stosunku do terminu maksymalnego przewidzianego
przez Zamawiającego. /Należy podać ilość dni
skrócenia terminu/

_______ dni
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1. Oświadczamy, e zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie mamy do niej adnych zastrze e , oraz e
zdobyliśmy

wszystkie

niezbędne

informacje

do

przygotowania

i zło enia oferty.
2. Oświadczamy, i

w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do

podpisania umowy na w/w warunkach i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, e akceptujemy wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
oraz załącznikach w przypadku dokonania przez Zamawiającego modyfikacji treści zapytania ofertowego.
4. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom:
Nazwa części zamówienia

Uwagi

Brak informacji o podwykonawcach w tabeli traktowane będzie, jako wykonanie całości zamówienia
przez Wykonawcę.

…........................................
Podpis osoby upowa nionej

Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 2 - wzór

DO WIADCZENIE ZAWODOWE /wykaz robót/
Nazwa zadania:
Budowa koliby w miejscowo ci Ludźmierz

Nazwa i adres Wykonawcy:

________________________________________________________
Lp.

Rodzaj robót

1.

2.

Wartość robót

3.

Data

Miejsce wykonania -

wykonania

realizacji robót

4.

Doświadczenie*

5.

6.

Własne/innych
podmiotów**

Własne/innych
podmiotów**

* UWAGA: Je eli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dot. wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach innych
podmiotów, winien przedstawić Zamawiającemu, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
**
skreślić część która nie dotyczy Wykonawcy
_________DATA
________________________________________

/imię i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy

Do przedmiotowego wykazu należy doł czyć dokumenty potwierdzaj ce, że roboty zostały
wykonane w sposób należyty oraz zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo uko czone
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Załącznik nr 3 - wzór

WYKAZ KADRY TECHNICZNEJ /wykaz osób/
Nazwa zadania:
Budowa koliby w miejscowo ci Ludźmierz

Nazwa i adres Wykonawcy:

_____________________________________________________________
Pkt 1 - wykaz osób, które będ uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Lp.

Imię i nazwisko oraz

1.

Kwalifikacje zawodowe

Wykształcenie

Doświadczenie

Informacja o podstawie

zakres

dysponowania osoby

wykonywanych

wskazanej przez

czynności

Wykonawcę

2.

3.

4.

5.

6.

Pracownik własny/innych
Kierownik budowy
branża
konstrukcyjno budowlana

podmiotów**

UWAGA: Jeżeli Wykonawca wykazuj c spełnianie warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, winien przedstawić Zamawiaj cemu, pisemne zobowi zanie tych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
_________DATA
________________________________________

/imię i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy
*

skreślić część, która nie dotyczy Wykonawcy

Pkt 2 - O WIADCZENIE
Oświadczam, e w/w osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
_________DATA

________________________________________

/imię i nazwisko (pieczęć) i podpisy osób/osoby
upowa nionej/upowa nionych do reprezentowania Wykonawcy
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*

skreślić część, która nie dotyczy Wykonawcy

Załącznik nr 4 - wzór
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy
Dotyczy zapytania ofertowego nr ZP.ZO.2.2017 z dnia 14.06.2017 r. w ramach projektu pn.: „Szlak
Kultury Wołoskiej” w ramach środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –
Słowacja 2014-2020
O WIADCZENIE O BRAKU POWI ZA

KAPITAŁOWYCH

LUB OSOBOWYCH
Ja ni ej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………..
o wiadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez

powiązania

osobowe

lub

kapitałowe

rozumie

się

wzajemne

powiązania

pomiędzy

Zamawiającym lub osobami upowa nionymi do zaciągania zobowiąza w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu

w

związku

mał e skim,

w

stosunku

pokrewie stwa

lub

powinowactwa

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewie stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodze stwo, krewni mał onka/i) lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..............................................................
………………………………………………………
Miejscowość, data

Pieczęć i podpis osoby upowa nionej

* Niepotrzebne skreślić
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UMOWA
Nr _____________, zwana dalej Umową,
zawarta w dniu _____________ 2017 r. w Nowym Targu pomiędzy:
Zwi zkiem Podhalan w Polsce, z siedzibą w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, NIP
735-10-01-939, REGON 001284784, KRS: 0000050394,
Reprezentowanym przez:
Andrzeja Skupnia – Prezesa Zwi zku Podhalan w Polsce,
Józefa Szwab – Skarbnika Zwi zku Podhalan w Polsce,
zwanym dalej Zamawiaj cym,
a
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

zwanym

dalej

Wykonawcą,
o następującej treści:

§ 1.
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie
z poni ej wskazanymi załącznikami do Umowy) do zrealizowania na rzecz i zlecenie Zamawiającego robót
budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na realizacji zamówienia pn.: „Budowa koliby w
Lud mierzu”.

2.

Zakres Robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do Umowy. Szczegółowy
zakres wymaga , które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz obowiązków Wykonawcy
określa dokumentacja techniczna odnosząca się do zapytania ofertowego przeprowadzonego przez
Zamawiającego pod numerem ZP.ZO.2.2017. Zakres Robót obejmuje równie

wykonanie przez

Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez
zakłóce .
3.

Zamawiający oświadcza, e posiada prawo do dysponowania gruntami, objętymi Robotami.

§ 2.
1. Strony ustalają termin realizacji Robót od dnia zawarcia Umowy do dnia ……………… 2017 r.
2. Za termin zako czenia realizacji Robót rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru
Robót wraz ze zło eniem kompletnej dokumentacji powykonawczej, której kompletność zostanie
potwierdzona przez ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego
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dalej inspektorem nadzoru, pod warunkiem, i Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru
Robót.
3. Przekazanie terenu realizacji Robót Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu
w przeciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez
Zamawiającego.

§ 3.
1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy u yciu sprzętu
dostarczonego przez Wykonawcę.
2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w przepisach prawa budowlanego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania
Umowy.
4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane
prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót.
§ 4.
Wykonawca oświadcza, i

przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi

wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich adnych zastrze e .
§ 5.
1.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami zapytania ofertowego,
prowadzonego przez Zamawiającego pod nr ZP.ZO.2.2017, ofertą Wykonawcy zło oną we wspomnianym
zapytaniu ofertowym, a tak e dot. Robót dokumentacją techniczną. Wykonawca oświadcza, i posiada
dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów
wią ą Strony.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, zgodnie
z: zasadami

sztuki

budowlanej,

obowiązującymi

przepisami

uregulowaniami objętymi Umową. Wykonawca oświadcza,

i

normami

technicznymi,

w

tym

e spełnia przewidziane prawem wymogi

konieczne do realizacji Umowy.
3.

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objętego Robotami.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez koniecznej
potrzeby nieruchomości nie objętej Robotami, jak i w sposób niepowodujący innych szkód, zagro enia
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ycia i zdrowia ludzi oraz bezpiecze stwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz
przepisów o ochronie środowiska.
5.

Wykonawcę obcią ają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących w szczególności ochrony środowiska i BHP.

6.

Od chwili protokolarnego przejęcia terenu realizacji Robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym robotami
realizowanymi przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających
na terenie objętym Robotami oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

7.

Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nało onych w trybie administracyjnym, jak równie

za

pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników,
pomocników, podwykonawców, współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami materiałów
z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządze . Po zako czeniu Robót Wykonawca
uporządkuje teren objęty Robotami w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9.

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na
prawidłowe wykonanie Robót.
§ 6.

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót. W przypadku
otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego polecenia zaniechania wykonania określonych robót,
Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego
wynagrodzenie określone Umową zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót zaniechanych.
W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do ądania
jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych.
2. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać realizację Robót
na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do podporządkowania się temu
poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót Wykonawca nie będzie uprawniony do
jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

§ 7.
1. Wykonawca będzie wykonywał roboty objęte Umową osobiście, za wyjątkiem zakresu robót wskazanego
w jego ofercie zło onej w zapytaniu ofertowym prowadzonym przez Zamawiającego pod nr ZP.ZO.2.2017,
które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.
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2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego. Je eli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrze e , uwa a się, e wyraził zgodę na
zawarcie umowy. W interesie Wykonawcy pozostaje uzyskanie informacji odnośnie wykonawców
wykluczonych przez Zamawiającego z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy. Zdanie drugie i trzecie ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny mieć formę pisemną pod rygorem niewa ności.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez
podwykonawców, jak równie

za ewentualne szkody powstałe w wyniku działa

podwykonawców.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac podwykonawców.
6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady,
aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
7. Z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy Zamawiający wypłaci nale ność podwykonawcy. Na fakturze
wystawionej przez Wykonawcę wyszczególnione będą rachunki bankowe Wykonawcy i podwykonawcy.
Kwoty płatne odpowiednio na rachunek Wykonawcy lub podwykonawcy wyszczególnione będą przy
odpowiednim

rachunku

bankowym.

Powy szy

przepis

ma

zastosowanie

równie

do

dalszego

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3.
§ 8.
1.

Za

wykonanie

Robót

zgodnie

z

Umową

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto …………………….
złotych (słownie złotych: ………………………………. 00/100), a netto ……………………………….. zł (słownie
złotych: …………………………………….. 00/100). Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie
obowiązywania Umowy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do
wysuwania roszcze o podwy szenie wynagrodzenia z tytułu podwy szenia stawki podatku od towarów i
usług.
2.

Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez Zamawiającego. Kosztorys ten
zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych,
stanowiącej załącznik do Umowy.
§ 9.

1.

Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą wyłącznie jednej faktury wystawianej przez
Wykonawcę.
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2.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru ko cowego wykonanych Robót podpisany
przez Strony.

3.

Nale ność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek Wykonawcy
w banku ……………………………………. o numerze: ……………………………………………, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego.
Termin płatności uwa a się za zachowany, je eli obcią enie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi
w wy ej wymienionym terminie.

4.

Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty odmiennie
ni w ust. bezpośrednio wy ej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ust.
bezpośrednio wy ej.
§ 10.

1.

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ……………………….., działającego w granicach
umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.

Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upowa nie

wyszczególnionych w Umowie

i przepisach odrębnych.
3.

W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustale

wykraczających poza zakres uprawnie

inspektora

nadzoru, wią ące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyra nie stwierdzonych
w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowiąza wynikających z Umowy.
4.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrze oną pod
rygorem niewa ności. W sytuacji zagro enia inspektor mo e wydać polecenie ustne, a Wykonawca
powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego
przez siebie polecenia ustnego, wydanego w sytuacji jak wy ej, w ciągu 24 godzin.

5.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego upowa nionym
wstęp na teren objęty Robotami oraz dostęp do księgi obmiaru.

6.

Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika robót w osobie …………………………..

7.

Wykonawca zobowiązuje się do umo liwienia wstępu na teren objęty Robotami pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których nale y wykonywanie zada

określonych ustawą prawo budowlane,

oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych przepisami.

§ 11.
1.

Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bie ących uzgodnie

techniczno-organizacyjnych

związanych z realizacją Umowy jest ……………………………..
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2.

Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się kontaktować
z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy.

§ 12.
1.

Wykonane Roboty zostaną odebrane w oparciu o protokół odbioru ko cowego. Protokół odbioru
ko cowego zostanie sporządzony po wykonaniu całości Robót. Strony nie dopuszczają mo liwości
częściowego odbioru Robót.

2.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru ko cowego Robót niezwłocznie po ich
wykonaniu.

3.

Warunkiem skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót jest wykonanie Robót
zgodnie z Umową i potwierdzenie przez inspektora nadzoru istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

4.

Strony przystąpią do ko cowego odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót
w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót,
w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego.

5.

Je eli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający mo e odmówić przyjęcia Robót
określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad i termin ich
usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub mo e przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem
stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich
usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,
2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający mo e: w przypadku wad istotnych ądać
wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni
od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych
mo e ądać stosunkowego obni enia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową.

6.

Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi Wykonawca.

7.

Zamawiający sporządza protokół odbioru ko cowego, który podpisują Strony.

8.

Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie gwarancyjnym,
Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do
ostatecznego odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu
ostatecznego odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru ostatecznego Robót. Odbiór
ostateczny Robót nastąpi protokolarnie.
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§ 13.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Robót. Do rękojmi
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów Umowy.
2. Rękojmia trwa 5 lat od daty odbioru ko cowego wykonanych robót.
3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest
upowa niony, bez upowa nienia sądu, do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru
Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym
załącznik do Umowy.
6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu
rękojmi za wady.
7. Zamawiający mo e dochodzić roszcze z tytułu rękojmi lub gwarancji tak e po upływie okresu określonego
w ust. 2 i dokumencie gwarancyjnym, je eli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.
8. Okres rękojmi lub gwarancji przedłu a się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego okresu
jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast ko cem tego okresu jest data potwierdzenia
usunięcia wady, jednak e w przypadku wad istotnych termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunięcia wady.
§ 14.
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, e wykonanie Umowy nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
mo e

zagrozić istotnemu

interesowi bezpiecze stwa

pa stwa

lub bezpiecze stwu

publicznemu,

Zamawiający mo e odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca mo e ądać wyłącznie wynagrodzenia nale nego
z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od
Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 15.
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami objętymi Umową,
Zamawiający

mo e

wstrzymać

(przerwać)

wykonywanie

Robót

przez

Wykonawcę.

Wstrzymanie

(przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany
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terminu zako czenia Robót. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
określonych Umową, w tym gdy:
1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłu ej ni 3 dni
robocze lub opó nia się z realizacją Robót tak dalece, i wątpliwym będzie ich terminowe zako czenie,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni roboczych od daty
przekazania mu terenu realizacji Robót i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty w sposób niezgodny
z Umową pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu ich wykonywania.
3. Zamawiający mo e odstąpić od Umowy, w ka dym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 30 dni od
daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia
od Umowy.
4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony
sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac oraz
wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządze .
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewa ności
§ 16.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
1) 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 Umowy, je eli Zamawiający odstąpi od
Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 2 pkt 3-5) Umowy, a tak e gdy Zamawiający
odstąpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 12 ust. 5 pkt 2) Umowy,
2) 0,03% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy – za ka dy rozpoczęty dzie
zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, a tak e za ka dy rozpoczęty dzie

zwłoki Wykonawcy

w przejęciu od Zamawiającego terenu realizacji Robót,
3) 0,03% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 Umowy – za ka dy dzie

przerwy

w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca,
4) 0,03% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 Umowy – za ka dy rozpoczęty dzie
zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze Robót jak i w okresie
rękojmi oraz gwarancji, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na
przystąpienie do usunięcia wad, jak równie za ka dy rozpoczęty dzie zwłoki Wykonawcy w usunięciu
wad jak wy ej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
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2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4) nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 8 ust.1 Umowy.
3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2-4)
przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1
Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w drodze odstąpienia w terminie 30 dni od
daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w
zdaniu poprzednim, uwa a się za dokonane z przyczyny le ącej po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy nale nych od Wykonawcy kar
umownych oraz innych nale ności, w tym odszkodowa , wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia
wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego zło one Wykonawcy.

§ 17.
Zamawiający mo e na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowa

przewy szających wysokość zastrze onych

kar umownych.
§ 18.
Ka da ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie swego
adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod
dotychczasowy adres tej Strony uwa a się za skutecznie doręczone, chyba

e nowy adres Strony, która

dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

§ 19.
adna ze Stron nie mo e bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności
wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.

§ 20.
Ka da ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie swego
adresu wskazanego w Umowie. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod
dotychczasowy adres tej Strony uwa a się za skutecznie doręczone, chyba

e nowy adres Strony, która

dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

§ 21.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej wa ności zgody
obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewa ności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poni ej jako załączniki.
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§ 22.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie
dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa
budowlanego.
§ 24.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ka dej Strony.
Załączniki:
1. dokument gwarancyjny,
2. przedmiar robót,
3. tabela elementów rozliczeniowych.
Zamawiaj cy:

Wykonawca:
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DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia ______ 2017 r.,
do umowy nr ___________ z dnia __________ 2017 r.
zwanej dalej Umową,
dotyczącej: wykonania robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pn.: „Budowa koliby w
Lud mierzu”.
………………………………………………………………………………………………………………

1.

……………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie z Umową
udziela
Zwi zkiem Podhalan w Polsce, z siedzib w Nowym Targu przy al. Tysi clecia 35, 34-400 Nowy Targ,
NIP 735-10-01-939, REGON 001284784, KRS: 0000050394, zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości
na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym mowa w § 1 Umowy, na okres 5 lat, licząc od daty podpisania
protokołu ko cowego odbioru robót tj.: od dnia _______________________ do _____________.
2.

Gwarancja obejmuje równie materiały u yte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1.

3.

Do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zapisów Umowy i dokumentu
gwarancyjnego.

4.

W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji wad
przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez
Gwaranta

pisemnego

zawiadomienia

od

Zamawiającego,

lub

w

innym

terminie

wskazanym

przez

Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego
usuniętych wad.
5.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.

6.

W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych w okresie
gwarancji, Gwarant upowa nia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia (bez upowa nienia sądu) innemu
podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta.

7.

Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 6, nie ma wpływu na warunki niniejszej
gwarancji.

8.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie

Zamawiającego wynikających z przepisów

o rękojmi za wady.
9.

Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze Stron.

__________________________
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy
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Przedmiar robót:
Lp.

Podstawa
1

1 d.1

KNR 2-01
0126-01
KNR 2-01
0202-03

2 d.1

3 d.1

KNR 2-01
0229-03
KNR 2-01
0229-06

4 d.1

5 d.1

KNR 2-01
0230-02

6 d.1

KNR 2-01
0236-02
KNR 2-01
0505-01

7 d.1
2
8 d.2
9 d.2
10 d.2

11 d.2
12 d.2
13 d.2

KNR 2-02
1101-07
KNR 2-02
1101-01
KNR 2-02
0202-01
KNR 2-02
0290-01
KNR 2-02
0290-02
KNR 2-02
0603-07

14 d.2

KNR 2-02
0603-08

15 d.2

KNR 2-02
0604-03
KNR 2-02
0604-04

16 d.2

Opis
ROBOTY ZIEMNE
Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubo ci do 15 cm za pomocą spycharek
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległo ć do 1 km
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na
odległo ć do 10 m w gruncie kat. IV
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w
gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpocz te 10 m
w przedziale ponad 10 do 30 m
Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległo ć do 10 m w
gruncie kat. IV
Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty spoiste kat. III-IV
R czne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat. I-III
ROBOTY FUNDAMENTOWE I IZOLACYJNE
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu
gruntowym
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szeroko ci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pr ty gładkie o r. do 7 mm
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pr ty żebrowane o r. do 7 mm
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga i nast pna warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast pna
warstwa

Jedn.obm. Ilo ć

m2

50

m3

39,312

m3

39,312

m3

39,312

m3

25,262

m3

25,262

m2

23,96

m3

6,612

m3

4,164

m3

11,66

t

0,56

t

0,04

m2

56,32

m2

56,32

m2

28,16

m2

28,16
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3

17 d.3

KNNR 10
0301-06

18 d.3

KNR 2-02
1508-12
4

19 d.4

KNR 2-02
0408-03

20 d.4

KNR 2-02
0408-02

21 d.4

KNR 2-02
0410-01
KNR 2-02
0607-01
KNR K-05
0104-06
KNR K-05
0105-03
KNR 0-15
0525-03
KNNR 2
0508-03
KNNR 2
0508-04
NNRNKB
202 0541-01
KNNR-W 3
0511-01
KNR-W 2-02
1036-01
KNR 2-22
0602-02
KNR 2-02
1508-12
KNKRB 2
0502-01
KNKRB 2
0502-07

22 d.4
23 d.4
24 d.4
25 d.4
26 d.4
27 d.4
28 d.4
29 d.4
30 d.4
31 d.4
32 d.4
33 d.4
34 d.4
5
35 d.5
36 d.5

KNNR 10
0302-03
KNR 2-02

REGIONALNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA
ZEWN TRZNEGO, CIANY ZEWN TRZNE I
WEWN TRZNE DREWNIANE, LEGARY
PODŁOGOWE
Konstrukcje drewniane z kraw dziaków z wyr bamiw cenie drewna za m3 zawarta jest obróbka i
struganie
Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową
drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1
m2 Krotno ć = 2
KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE, OBRÓBKI
Krokwie zwykłe, długo ć do 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej w cenie drewna za m3 zawarta jest obróbka i
struganie
Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - - w cenie drewna za m3 zawarta
jest obróbka i struganie
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

m3

13,94

m2

167,39

m3

0,992

m3

0,504

m2

67,84

Ułożenie w krokwiach ekranu zabezp. z folii
paroprzepuszczalnej - analogia
Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw
krokwi 80 do 100 cm
Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie
krokwi 80 do 100 cm
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną położenie dachu i ułożenie gąsiorów
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy
okapowe
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną wiatrownice boczne
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwini ciu do 25 cm
Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów
rynien
Ruszt drewniany pod podsufitki

m2

67,84

m2

67,84

m2

67,84

m2

67,84

m

24,9

m

11

m2

0,88

m

24,9

m2

21,26

Podsufitki drewniane z desek grubo ci 19 mm

m2

21,26

Lakierowanie dwukrotne elementów drewnianych
Krotno ć = 2
Rynny półokrągłe o rednicy 15 cm

m2

21,26

m

24,9

Rury spustowe prostokątne o rozwini ciu 50 cm

m

3

2 WYKOŃCZENIE WEWN TRZNE I ZEWN TRZNE
ciany i podłogi z desek o gr. 45 mm łączonych na
m2
styk, półżłobek lub żłobek i wpust
Lakierowanie dwukrotne elementów drewnianych
m2
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22,04
22,04

37 d.5
38 d.5

39 d.5

1508-12
Kalkulacja
indywidualna
KNR 2-02
2101-01
KNR 2-02
2111-05

Krotno ć = 2
Montaż drzwi wej ciowych i wewn trznych zakutych m2
w skrzynce regionalnej
Okładziny cian i pilastrów z płyt prostokątnych z
m2
piaskowca o stosunku długo ci obwodu elementu do
powierzchni do 8 m/m2 i grubo ci do 4 cm
Posadzki pełne z piaskowca grubo ci do 3 cm z
m2
elementów wielokątnych - stosunek długo ci obwodu
płyt do powierzchni do 6 m/m2
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4,84
4,76

2,2

Tabela elementów rozliczeniowych:
Lp.

1 d.1
2 d.1

3 d.1
4 d.1

5 d.1

6 d.1
7 d.1

8 d.2
9 d.2
10 d.2

11 d.2
12 d.2

13 d.2

14 d.2

15 d.2

16 d.2

Opis
1 ROBOTY ZIEMNE
Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubo ci do 15 cm za pomocą spycharek
Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. IV z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległo ć do 1 km
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na
odległo ć do 10 m w gruncie kat. IV
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w
gruncie kat. IV - dodatek za każde rozpocz te 10
m w przedziale ponad 10 do 30 m
Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odległo ć do 10 m w
gruncie kat. IV
Zag szczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
R czne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat. I-III
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE I IZOLACYJNE
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szeroko ci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pr ty gładkie o r. do 7 mm
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pr ty żebrowane o r. do 7
mm
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - druga i nast pna warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza
warstwa
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast pna
warstwa

Jedn.obm. Ilo ć

Cena
jedn.

m2

50

m3

39,312

m3

39,312

m3

39,312

m3

25,262

m3

25,262

m2

23,96

m3

6,612

m3
m3

4,164
11,66

t

0,56

t

0,04

m2

56,32

m2

56,32

m2

28,16

m2

28,16
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Warto ć

17 d.3

18 d.3

19 d.4

20 d.4

21 d.4
22 d.4
23 d.4
24 d.4
25 d.4
26 d.4
27 d.4
28 d.4
29 d.4
30 d.4
31 d.4
32 d.4
33 d.4
34 d.4

35 d.5
36 d.5
37 d.5

3 REGIONALNE ELEMENTY WYKOŃCZENIA
ZEWN TRZNEGO, CIANY ZEWN TRZNE I
WEWN TRZNE DREWNIANE, LEGARY
PODŁOGOWE
Konstrukcje drewniane z kraw dziaków z
wyr bami- w cenie drewna za m3 zawarta jest
obróbka i struganie
Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub
ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni
ponad 1 m2 Krotno ć = 2
4 KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIE, OBRÓBKI
Krokwie zwykłe, długo ć do 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej - w cenie drewna za m3 zawarta jest
obróbka i struganie
Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej - - w cenie drewna za m3
zawarta jest obróbka i struganie
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy
nasyconej
Ułożenie w krokwiach ekranu zabezp. z folii
paroprzepuszczalnej - analogia
Montaż kontrłat na dachu bez deskowania,
rozstaw krokwi 80 do 100 cm
Montaż łat pod dachówki profilowane przy
rozstawie krokwi 80 do 100 cm
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną położenie dachu i ułożenie gąsiorów
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną blachy okapowe
Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną wiatrownice boczne
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwini ciu do 25 cm
Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów
rynien
Ruszt drewniany pod podsufitki
Podsufitki drewniane z desek grubo ci 19 mm
Lakierowanie dwukrotne elementów drewnianych
Krotno ć = 2
Rynny półokrągłe o rednicy 15 cm
Rury spustowe prostokątne o rozwini ciu 50 cm
5 2 WYKOŃCZENIE WEWN TRZNE I
ZEWN TRZNE
ciany i podłogi z desek o gr. 45 mm łączonych
na styk, półżłobek lub żłobek i wpust
Lakierowanie dwukrotne elementów drewnianych
Krotno ć = 2
Montaż drzwi wej ciowych i wewn trznych
zakutych w skrzynce regionalnej

m3

13,94

m2

167,39

m3

0,992

m3

0,504

m2

67,84

m2

67,84

m2

67,84

m2

67,84

m2

67,84

m

24,9

m

11

m2

0,88

m

24,9

m2
m2
m2

21,26
21,26
21,26

m
m

24,9
3

m2

22,04

m2

22,04

m2

4,84
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38 d.5

39 d.5

Okładziny cian i pilastrów z płyt prostokątnych z m2
piaskowca o stosunku długo ci obwodu elementu
do powierzchni do 8 m/m2 i grubo ci do 4 cm
Posadzki pełne z piaskowca grubo ci do 3 cm z
m2
elementów wielokątnych - stosunek długo ci
obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2

4,76

2,2

Warto ć
netto
Warto ć
brutto
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