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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 
Tel.: (046) 814-47-11, 814-37-31 (sekretariat) 
Fax.: (046) 814-43-23  
email: inwestycje@rawamazowiecka.pl 
www: www.rawamazowiecka.pl 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
 nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 
- prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. Nr 164 z 2006r, poz. 1163) z późniejszymi 
zmianami. 

  
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest budowa wielozadaniowego boiska sportowego o 
nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Rawie Mazowieckiej oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: 
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych kod  45212221-1. 

 
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 2 przedmiar robót oraz 
dokumentacja techniczna, a sposób realizacji określa specyfikacja techniczna 
załącznik nr 1 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

 30.08.2007r 
 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy którzy: 
 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
  5) udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji; 
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5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana          
w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje podane w pkt. 6 wg. formuły 
spełnia/nie spełnia 

 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
   

Na potwierdzenie  spełnienia wymaganych przez Zamawiającego 
warunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące informacje, 
dokumenty i oświadczenia: 

 
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy 
prawo zamówień publicznych zgodnie z drukiem załączonym do specyfikacji, 
(załącznik nr 4); 
 
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
  
6.3. Wykaz  wykonanych w latach 2002 – 2006 robót dotyczących wykonania 
boisk sportowych o sztucznej nawierzchni., a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie (załącznik nr 5) z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania. 
KaŜdą z wymienionych w wykazie robót naleŜy poprzeć dokumentami 
potwierdzającymi , Ŝe zamówienia wykonane zostały naleŜycie. 
UWAGA! Z dalszego postępowania wykluczeni będą Wykonawcy, którzy w 
załączniku nr 5  wykaŜą się mniej niŜ dwoma w/w robotami  o wartości co najmniej 
150.000 PLN kaŜda. 
Wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia nie moŜe być powierzone  
podwykonawcy.                                     

 
  6.4. Zaparafowany projekt umowy 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz 

sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
Wyjaśnienia dotyczące warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad 

określonych w ustawie w  art. 38 ust. 1 do 3. Pytania i prośby o wyjaśnienie mogą być 
przesłane za pomocą telefaksu. UwaŜa się je za złoŜone w terminie, jeśli ich treść  dotarła 
do adresata przed upływem terminu tj. nie mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert 
i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwołania zebrania wszystkich wykonawców w 

celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Zamawiający sporządzi 
informację zawierająca zgłoszone na zebraniu zapytania  o wyjaśnienie treści niniejszej 
SIWZ oraz odpowie na nie bez wskazywania źródła zapytań. Zamawiający doręczy 
informację o terminie zebrania Wykonawcom, którzy pobiorą niniejszą SIWZ. 
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Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Michał Bors 
Pl. Piłsudskiego 4 - pokój nr 12 

      Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30 
tel. 046  814 42 01         

 
8. Wymagania dotyczące wadium 
 
 8.1 O Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości:  
   

3.500 zł. (Słownie: trzy  tysiące pięćset złotych 00/100) 
 

8.2 Wadium moŜe być wniesione w: 
 
a/ pieniądzu, 
b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym; 
c/ gwarancjach bankowych, 
d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 
art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
Nr 109 poz. 1158 z poźn., zmianami). 

8.3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwota wadium winna być 
 przelana na konto Zamawiającego 
 nr 67124033211111000028544649. 
 
8.4. W przypadku przelewu Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie przez bank 
dokonania wpłaty. 
 
8.5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niŜ w pieniądzu naleŜy je złoŜyć w 
kasie Zamawiającego w oryginalnych dokumentach, a kopię załączyć do oferty. 
 
8.6. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 
8.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie jeŜeli: 
 

a/ upłynął termin związania ofertą, 
b/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono   
zabezpieczenie naleŜytego wykonania  tej umowy, 
c/ Zamawiający uniewaŜnił postępowanie. 
 

8.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci  wraz z odsetkami 
 wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane 
 pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji 
 bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
 
8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
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a/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
b/ zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 
wykonawcy. 

JeŜeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony 
okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego. 

  
9. Termin związania ofertą 
  

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 15 dni. Bieg terminu  rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
9.2. Zamawiający moŜe zaŜądać , aby wykonawcy przedłuŜyli termin związania ofertą 
na ściśle określony, dodatkowy czas. 

 
9.3. śądanie to, jak i odpowiedzi wykonawców, winny być wystosowane na 
 piśmie lub telegraficznie przed upływem terminu związania ofertą, określonego 
 w pkt. 9.1. 

     Wykonawca moŜe nie spełnić Ŝądania  nie tracąc wadium. 
 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

10.1.Składana oferta, powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

 
10.2.W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie 
dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność” przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. 
   
10.3.Formularz oferty wraz ze stanowiącymi  jego integralną część innymi 
załącznikami zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według postanowień 
niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. 

       
10.4.Wykonawca złoŜy tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną   
propozycję. 
 
10.5.Ofertę naleŜy napisać w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym 
pismem  ręcznym ( długopisem lub nieścieralnym atramentem ). 
Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
 
10.6.Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta wszystkie strony oferty 
powinny być kolejno ponumerowane. 

 
10.7. Ofertę naleŜy  złoŜyć w  nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.         
 Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego  oraz  
następująco oznakowane: „Oferta na  budowę wielozadaniowego boiska 
sportowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej” opatrzone nazwą i dokładnym adresem 
Wykonawcy.                                                                                                                          
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  Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po 
 upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

10.8. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie      
 ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert, przed upływem terminu składania   ofert.    
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak 
w pkt. 10.7 oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”. 
 
10.9 Wykonawca składając ofertę musi parafować wzór umowy (załącznik nr 6) jako   
znak jej akceptacji. 

                                                    
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

 11.1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego Plac Piłsudskiego 5 w pokoju 
Nr 12 (sekretariat Urzędu Miasta ) do dnia 27 lipca 2007r. do godz. 1000    

 
11.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, 
 którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, Pl. Piłsudskiego 5 pokój nr 15 
(sala konferencyjna) w dniu  27 lipca 2007r. o godz.1005 

 
 11.3. Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyŜej terminie zostaną 
 zwrócone   Wykonawcom bez otwierania. 
 

11.4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy  
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyŜsze informacje na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

  
11.5. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano odrębnym pismem. 

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy w szczegółowości o
 kreślony w załączniku nr 2 do SIWZ. 

 
Wykonawca musi podać na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego dane wyjściowe 
do kosztorysowania, stanowiące podstawę do obliczania cen jednostkowych 

 
Obliczenie ceny elementów robót wynika z przemnoŜenia ilości jednostek 
przedmiarowych robót przez ich ceny jednostkowe. Wartość ofertowa robót jest sumą 
wartości poszczególnych elementów. 
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Wartości poszczególnych elementów robót naleŜy zaokrąglić do 2 –ch miejsc po 
przecinku, równieŜ przy dokonywaniu obliczeń programem komputerowym – wówczas 
program naleŜy przystosować do tych wymagań/ 
 
Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy zamówienia wymienione w 
„Kosztorysie ofertowym” (zał. 2) wg. następujących zasad: 
- wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami; 
- cena jednostkowa kaŜdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty 
bezpośrednie robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk. 
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 
pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. 
 
Brak wypełnienia i określenia wartości w ofercie spowoduje odrzucenie oferty 
 
Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez 
Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego 
 
Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie 
ulegną podwyŜszeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia 
 
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z 
obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88  ustawy 
prawo zamówień publicznych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 
poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyraŜenia przez 
Wykonawcę zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny jego oferta 
zostanie odrzucona. 

 
13. Opis  kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niŜej przedstawionych kryteriów 
(nazwa kryterium, waga, sposób punktowania) 

 
Nazwa kryterium Waga 
Cena 95 
Gwarancja 5 

 
 
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego 
 

a) Oferowana cena 
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 Yn = 95 x N/A 
 

Yn – ilość punktów przyznanych ofercie n (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
 N – najniŜsza oferowana cena 
 A – porównywana cena oferowana (oferta n) 

  
b) Okres gwarancji 

 
 - przy gwarancji 3 letniej 0 pkt 
 - za kaŜdy rok powyŜej 3 lat – 1 pkt (nie więcej niŜ 5 pkt). 
 
 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy wynik punktowy (maksymalna liczba 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów i spełni 
wszystkie warunki udziału w postępowaniu 
 
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
14.1.   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu 
związania ofertą, z zastrzeŜeniem art. 94 ust 1a Ustawy prawo zamówień publicznych. O 
miejscu i dokładnym   terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wybranego Wykonawcę. 
 
14.2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi nieprawdziwe dane lub 
uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 
 
15. Wymagania dotyczące naleŜytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie będzie Ŝądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy. 
 
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne dla stron postanowienia są zawarte w projekcie umowy  załącznik nr 6. 
 
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  ustawy – prawo 
zamówień publicznych. 
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Załącznik  nr 1                                                                                          
 

                 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
 Wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna . Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych naleŜy je stosować przy 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO O 
NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA PODBUDOWIE MINE RALNEJ 
 
1.Roboty pomiarowe. 
- wyznaczenie linii granicznych, kątów boiska, spadki – 0,5% 
2. Roboty remontowe. 
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm. 
-  Renowacja spękanej nawierzchni bitumicznej przez nałoŜenie cienkiej warstwy ścieralnej 

nawierzchni – 1,5cm. 
- DemontaŜ elementów wyposaŜenia boiska, 
- Rozebranie stóp i fundamentów starych urządzeń sportowych, 
3. Układanie warstwy podbudowy oraz warstwy podstawowej granulatu SBR, Ŝwir, 

poliuretan o grubości 2cm 
- Wykonanie nawierzchni syntetycznej EPDM z natrysku na podkładzie gumowym gr. 

12mm 
- Wykonanie ogrodzenia kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o 

rozstawie 3,0m i wysokości 3m. 
- Osadzenie elementów wyposaŜenia w przygotowanych tulejach oraz otworachs 

 
 
               Wielkość i zakres zgodnie z opracowaniem projektowym. 
 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z dokumentacją 
projektową, w całości udostępnianą w siedzibie zamawiającego, z której wyciąg 
razem ze specyfikacją techniczną stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

ł.3.2.  Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej  określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym  przypadku 
następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 
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pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i 
projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

1.43. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.  

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu-projektanta. 

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.6. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna łub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.8. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 

1.4.9. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zapis Polskie Normy uŜyty w Specyfikacjach naleŜy rozumieć jako „Polskie Normy lub 
ich odpowiedniki", których wymagania techniczne są zgodne z normami 
międzynarodowymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy. 
1.5.2. Zgodność robót z ST 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w ST 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
robót aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. . 1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach socjalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach uŜywanych przy realizacji kontraktu. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wy daną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyiaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego-ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbiorą ostatecznego. Koszt ochrony i 
utrzymania robót powinien być uwzględniony w cenie ofertowej. 
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe łub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy 
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
2. Materiały 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom specyfikacji 
technicznych oraz obowiązującym normom na poszczególne asortymenty robót. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora 
nadzoru. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

JeŜeli ST przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych.. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami "    
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Polecenia 
Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
nadzoru 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót wraz 

z ich oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w  celu  zademonstrowania,  Ŝe poziom  ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w ST. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki mogą być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru łub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Nona, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
Polską Normą aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cecby. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu budowy do  końca  okresu 
gwarancyjnego.    Odpowiedzialność   za   prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- dary zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych-statecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,   wpisane   do  dziennika  budowy  
będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  

7.Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z    ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do  obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   nadzoru.   Odbiór   będzie   przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z ST. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań w ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- zgłoszenie do odbioru robót 
- sprawozdanie techniczne, 
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- dziennik budowy z potwierdzonym przez inspektora nadzoru terminem rozpoczęcia 
i zakończenia robót 

- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane pomiędzy Wykonawcą a inspektorem 
nadzoru., 

- recepty, atesty i aprobaty na wbudowane materiały . 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i zawartych w wymaganiach ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Inne przepisy wymienione w opracowaniach projektowych. 
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Załącznik  nr 2                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR  - Kosztorys ofertowy*) 
 

Roboty budowlane  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Do obliczenia kosztów i cen robót przyjęto: 
 
 - kosztorysową stawkę roboczogodziny w wysokości   ..............zł/rg 
 - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w wysokości  ..............% 
 - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w wysokości  .............. % 
 - wskaźnik narzutu zysków w wysokości     .............. % 
 

 
 
 
 
 
 
 

............................................ 
                 podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

*) na etapie składania ofert 
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Lp.  Podstawa 
wyceny 

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena 
zł 

Wartość 
zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Roboty rozbiórkowe i nawierzchnia 

1 
d.1 

KNR 2-01 
0121-02 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - koryta ha 0.097   

2 
d.1 

KNR AT-03 
0102-01 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km m2 968.000   

3 
d.1 

KNR 4-04 
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - 
dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km - łączna 
odległość 10 km Krotność = 9 m3 38.720   

4 
d.1 

KNR AT-03 
0103-01 
analogia 

Roboty remontowe - renowacja spękanej nawierzchni 
bitumicznej przez nałoŜenie ultracienkiej warstwy 
ścieralnej nawierzchni (1,5 cm)  m2 968.000   

5 
d.1 

KNR 4-01 
1306-02 
analogia DemontaŜ elementów wyposaŜenia boiska szt. 6.000   

6 
d.1 

KNR 4-04 
0302-01 

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny 
betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - 
rozebranie fundamentów starych urządzeń sportowych m3 6.000   

7 
d.1 

KNR 4-04 
1105-01 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 
odległość do 1 km m3 8.400   

8 
d.1 

KNR 4-04 
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - 
dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km - łączna 
odległość 10 km Krotność = 9 m3 8.400   

9 
d.1 

 kalk. własna 
Uproszczona 

Nawierzchnia boiska - warstwa podstawowa: granulat 
SBR, Ŝwir, poliuretan - warstwa o grubości 2 cm m2 968.000   

10 
d.1 

 kalk. własna 
Uproszczona 

Nawierzchnia syntetyczna EPDM z natrysku na 
podkładzie gumowym gr.12 mm m2 968.000   

2 Ogrodzenie 

11 
d.2 

KNR 2-01 
0317-02 

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 
0.8-1.5 m m3 21.120   

12 
d.2 

KNR 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości 
do 0,6 m - ręczne układanie betonu m3 10.560   

13 
d.2 

KNNR 6 0404-
04 

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową m 132.000   

14 
d.2 

KNR 2-01 
0312-06 

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i 
głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) dół. 44.000   

15 
d.2 

KNR 2-23 
0401-01 

Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z 
rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m m 132.000   

16 
d.2 

KNR 2-23 
0402-04 Furtka o wym. 100x200 cm z boku przęsła ogrodzenia szt. 1.000   

17 
d.2 

KNR 2-23 
0402-01 

Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x300 cm 
ogrodzenia szt. 1.000   

3 Urządzenia sportowe 

18 
d.3 

KNR 2-23 
0309-05 

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki 
ręcznej szt. 4.000   

19 
d.3 

KNR 2-23 
0309-02 Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa szt. 2.000   

20 
d.3 

KNR 2-02 
0203-02 

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - z 
wykorzystaniem pompy do betonu - zabetonowanie 
tulei pod słupki m3 6.000   
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21 
d.3 

KNR 2-23 
0310-06 

Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki 
ręcznej szt. 2.000   

22 
d.3 

KNR 2-23 
0310-03 Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa szt. 2.000   

4 Piłkochwyty 

23 
d.4 

kalk. własna 
uproszczona 

Piłkochwyt SYSTEM  - 30m x 5,00 m 
 
Słupy  aluminiowe wzmocnione-oŜebrowane. Profil 
kwadratowy 80x80mm.Długośc całkowita słupa 
5,50m. Wysokość słupa po zamontowaniu w tulei 
5,00m. Kolor: zielony (min.7szt) 
Zastrzały, Tuleje mocuj ące słupy w podło Ŝu, 
Siatka osłonowa, bezwęzłowa wykonana z 
polipropylenu o oczku 12x12cm, grubość linki 
2,3mm.     Kolor: zielony,  Karabi ńczyki 
ocynkowane /łączenie siatki z linką stalową/ 
Haczyki teflonowe / mocujący siatkę do słupa/ 
Elementy mocuj ące siatk ę /linki stalowe, śruby 
rzymskie/ 

kpl 1     

24 
d.4 

kalk. własna 
uproszczona 

Piłkochwyt SYSTEM  - 20m x 5,00 m 

Słupy  aluminiowe wzmocnione-oŜebrowane. Profil 
kwadratowy 80x80mm.Długośc całkowita słupa 
5,50m. Wysokość słupa po zamontowaniu w tulei 
5,00m. Kolor: zielony (min.4 szt)Zastrzały, Tuleje 
mocuj ące słupy w podło Ŝu, Siatka osłonowa, 
bezwęzłowa wykonana z polipropylenu o oczku 
12x12cm, grubość linki 2,3mm. Kolor: 
zielony,  Karabi ńczyki ocynkowane /łączenie siatki 
z linką stalową/Haczyki teflonowe / mocujący siatkę 
do słupa/ Elementy mocuj ące siatk ę /linki stalowe, 
śruby rzymskie/ 

 

kpl 1     

Warto ść netto   

VAT  

Ogółem warto ść brutto   

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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                                                                Załącznik nr 3 
                                                                    

Burmistrz Miasta  
                                                                                             Rawa Mazowiecka 

O F E R T A 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę wielozadaniowego 
boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2  w Rawie Mazowieckiej oferujemy wykonanie w terminie do dnia 
30.08.2007r roku robót budowlanych zgodnie z kosztorysem ofertowym   w cenie netto 
........................... zł 
Podatek VAT ............. % ...................... zł 
Cena  brutto za wykonanie w/w robót  wynosi ................................................................... zł   
słownie złotych ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
3. Udzielamy…………… lat gwarancji na pełen zakres zamówienia. 
 
4. Warunki płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury sporządzonej na podstawie 
protokółu o bezusterkowym  odbiorze robót. 
 
5. Informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i dokonaliśmy wizji w 
terenie. 
 Do dokumentów nie wnosimy zastrzeŜeń . 
 
6. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do 
terminowego zawarcia umowy. 
 
7. Oświadczamy, Ŝe projekt umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do podpisania umowy na zawartych w niej warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
8. Oferta zawiera .............. stron kolejno ponumerowanych od nr........ do nr........... 
 
 
 
 
.........................................., dn. ......................... 
 
* niepotrzebne skreślić                                         ............................................................................ 

podpis i pieczęć Wykonawcy     
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Załącznik nr 4 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  OŚWIADCZENIE OFERENTA 
 

 
 
 
 
 
                
Zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 29.01.2004r – prawo zamówień publicznych                         
(Dz.U. z dnia 09.02 2004r Nr 19, poz. 177) Oświadczamy, Ŝe :  
 
1. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania robót będących przedmiotem  
     zamówienia, 
 
2. Posiadamy  niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
   zamówienia, 
 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia z przyczyn  
   określonych w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
 
……………………….......                                                     ...................................................... 
             data                                                                                            podpis i pieczęć Wykonawcy 
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      Załącznik nr 5 
                                                                                                                         
 
 

WYKAZ   ROBÓT 
 
 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, 
Ŝe w ciągu ostatnich  5 lat  (2002 - 2006) zrealizowaliśmy następujące roboty w zakresie 
budowy boisk o nawierzchni syntetycznej o wartości co najmniej 150 000 zł  kaŜda o 
podobnym zakresie i charakterze do przedmiotu zamówienia. 
 KaŜde z wymienionych w tabeli przedsięwzięć naleŜy poprzeć dokumentami 
potwierdzającymi , Ŝe zamówienia wykonane zostały naleŜycie.   
 
 
Nazwa i adres 
inwestora  

Opis dostaw, usług lub robót Wartość Termin realizacji  

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
............................... dn. .......................                                                           ............................................................ 
                                                                                                                           podpis i pieczęć Wykonawcy 
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                Załącznik nr  6      
Projekt Umowy 
 

U M O W A 
 
zawarta w dniu ...................2007r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy: 
Gminą Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowaną  przez: 
Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, zwaną dalej "Zamawiającym", 
a.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................, 
zwanym (zwaną)  dalej "Wykonawcą", o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania 
wielozadaniowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. 
2.Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania i odbioru robót stanowiących przedmiot 
umowy określony został w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót -   stanowiących załączniki  do specyfikacji   istotnych warunków zamówienia pt.: 
„Budowa wielozadaniowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z 
ogrodzeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”  oraz projekcie 
technicznym tego zadania inwestycyjnego. 
3.Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia pt.: 
„Budowa wielozadaniowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z 
ogrodzeniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej ”  oraz oferta  
Wykonawcy złoŜona w tym postępowaniu o zamówienie publiczne.   
                                           

§ 2. 
 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście, zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  w tym zakresie przepisami 
prawa i normami. 

§ 3. 
 
Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco: 
 
1/  rozpoczęcie robót - na dzień : …………….. 
2/ zakończenie robót - na dzień: 30 sierpnia 2007r. 

 
§ 4. 

 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy. 
 

 
 

§ 5. 
 
1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową  
prowadzić będzie: ……………………………………………………………………………… 
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Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane. 
 2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik budowy   
...................................................................................................................................................... 
 

§ 6. 
 
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  brutto 
w kwocie ......................................................... słownie:.......................................................... 
.......................................................................................................................................................  
Ustalone wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług /VAT/ 
2.Ustalone przez strony wynagrodzenie jest niezmienne i nie podlega ono waloryzacji. 
 
 

§ 7. 
 
1.Wykonanie przedmiotu umowy rozliczone będzie jedną fakturą częściową obejmującą 
określoną grupę robót i faktur ą końcową. 
Zakres robót rozliczany fakturą częściową określi harmonogram uzgodniony przez strony 
umowy. 
2.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
na podstawie protokółu bezusterkowego odbioru końcowego.   
3. Faktury ( częściowa, końcowa) płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy ................................................................................................................................. 
w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.                                                                                              
4.Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i końcowej za wykonanie 
przedmiotu umowy będzie odpowiednio protokół bezusterkowego odbioru 
częściowego; końcowego robót, podpisany przez strony umowy. 
5.Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru (częściowego, 
końcowego) wpisem do dziennika budowy. 
6. Zamawiający dokona odbioru (częściowego, końcowego)  robót w ciągu 14 dni od daty 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia  robót i kompletności dokumentów 
odbiorowych. 
7.JeŜeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki  Zamawiający moŜe odmówić 
odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 
Wszelkie czynności podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usunięcia wad 
i usterek będą zawarte w protokóle odbioru. 
8.O usunięciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, Ŝądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 
9.JeŜeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający moŜe usunąć wady na koszt Wykonawcy, potrącając ten koszt z wynagrodzenia 
naleŜnego Wykonawcy. 

 
§ 8. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć plac budowy od wszystkich ryzyk budowy i w  
ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedstawić inspektorowi nadzoru stosowne polisy 
ubezpieczeniowe . 
2.Od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy do czasu odbioru  przedmiotu umowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. 
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3.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie 
odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia, a po zakończeniu robót uporządkuje teren 
budowy. 
 

§ 9. 
1. Wykonawca będzie ponosił koszty zuŜycia wody, odprowadzenia ścieków, energii 
elektrycznej, w okresie realizacji robót na podstawie wskazań liczników Zamawiającego. 
Rozliczenie za zuŜyte media następować będzie na podstawie noty księgowej wystawionej 
przez Zamawiającego po otrzymaniu rachunku od dostawcy mediów. Wykonawca jest 
obowiązany dopuścić na teren budowy przedstawicieli dostawców mediów celem spisania 
stanów liczników.  
2.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się na placu 
budowy. 
 

§ 10. 
 
1.Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uŜyciu własnych materiałów, narzędzi 
i środków transportu. 
2.Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy 
Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne 
z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego 
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz być zgodne z właściwymi przepisami 
i dokumentami  technicznymi. 
3.Zamawiający ma prawo Ŝądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa 
w ust.2 oraz przedstawienia badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów 
i wyrobów. 
4. Wykonawca przy odbiorze przekaŜe Zamawiającemu atesty, certyfikaty na zastosowane 
materiały. 

§ 11. 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się na bieŜąco informować inspektora nadzoru o konieczności 
wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz uzyskać jego akceptację co do konieczności 
ich wykonania w formie wpisu do dziennika budowy i protokółu konieczności. 
2.Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. O, ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku 
to na Ŝądanie inspektora nadzoru jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 
3.Wykonawca jest zobowiązany do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych 
dokumentów. 
 

§ 12. 
 
1. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie moŜna było  
przewidzieć w chwili zawarcia umowy Wykonawca wykona te roboty po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i uzgodnieniu z nim zakresu robót dodatkowych, 
na podstawie dodatkowej umowy. 
2.Roboty dodatkowe, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu 
umowy wycenione będą przy uŜyciu tych samych czynników cenotwórczych , które 
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Wykonawca zastosował sporządzając ofertę, która stała się podstawą do spisania niniejszej 
umowy. 
 

§ 13. 
 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty 
odbioru końcowego. 
2.Strony ustalają, iŜ uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasną po upływie 
3 miesięcy po zakończeniu gwarancji. 
                                              

§ 14. 
 
1.W razie wystąpienia wad i usterek  w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi je Wykonawcy 
niezwłocznie po ich ujawnieniu,  wyznaczając  jednocześnie termin ich usunięcia. 
2.Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
3.W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienia wynikające 
z gwarancji i rękojmi. 
4.Po zakończeniu okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych wad i usterek  strony 
umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego. 
 

§ 15. 
 
1. W razie nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1/ z tytułu niewykonanie przedmiotu umowy -  w wysokości 30% wynagrodzenia ,o 
którym mowa w § 6 ust.1 umowy  
2/ z tytułu opóźnienia w wykonaniu  przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia o którym mowa §6 ust 1 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w 
stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 2 umowy, 
3/ z tytułu opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust.1 umowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad lub usterek, z zastrzeŜeniem § 7 ust.9 umowy, 
4/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę – w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy. 

2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeŜeli  
opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku  do terminu przewidzianego  na wykonanie 
przedmiotu umowy, określonego w § 3 pkt 2 umowy przekracza  30 dni. 
3. Zamawiającemu  przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.  
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienaleŜytego lub 
nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciąŜeń finansowych 
zamawiającego wobec osób trzecich – w tym banków. 
 

§ 16. 
 
Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokościach: 



Przetarg nieograniczony na budow ę wielozadaniowego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej 

Rawa Mazowiecka, lipiec  2007r. 30 

1/ za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust.1 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. 
2/ za opóźnienie w odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia. 

 
§ 17. 

 
W przypadku odstąpienia   przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych              
w art.145 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie jedynie za roboty faktycznie  wykonane do dnia zawiadomienia Wykonawcy 
o odstąpieniu od umowy. 

 
§ 18. 

 
1.W przypadku wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy potrzeby 
rozstrzygania problemów strony będą je rozstrzygać niezwłocznie. 
  
2.Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie 
rozstrzygane będą na drodze sądowej. Do rozstrzygania sporów sądowych właściwy jest Sąd 
miejsca siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19. 
 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
 

§ 20. 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy  Prawo Zamówień  Publicznych. 
 

§ 21. 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
         
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                              WYKONAWCA:  
                                     


