
   

 ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,  630O613,6300614 e-mail   zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
RRB1/ZPTarnów/2011

NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Zakład Poprawczy
Ul. Klikowska 101

33-100 Tarnów
Tel. 014/63-00-612

Fax. 014/63-00-612 w. 108

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne organizowane w trybie przetargu nieograniczonego

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są następujące roboty remontowo-budowlane według 
wspólnego słownika zamówień publicznych CPV 45000000-7:

Remont III i IV grupy internatowej o łącznej powierzchni 323,6 m²

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych !

UWAGA!!!

Prowadzone prace nie mogą być wykonywane równoległe na obu grupach internatowych 
jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac na kolejnej grupie internatowej, jest ich 
ukończenie na grupie na której zostały rozpoczęte w pierwszej kolejności.

Szczegółowy przedmiar zamówienia:

mailto:zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl


W1 Przedmiar robót – III grupa wyk.dn.11-04-04

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Ilość

1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
ROBOTY BUDOWLANE

  

1.1 Roboty rozbiórkowe   
1 KNR 4-01 354-7

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
szt 3,00

2 KNR 4-01 811-7
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

m2 12,59

3 KNR 4-01 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2 118,32

4 KNR 4-01 348-1
Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły

m2 2,45

5 KNR 4-01 819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

m2 66,28

6 KNR 4-01 701-5
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z 
zaprawy cementowo-wapiennej

m2 66,28

7 KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 4,54

8 KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]

m3 4,54

1.2 Uzupełnienie ścian   
9 KNR 4-01 305-2

Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, 
gr.ścianek i ścian 1/2 cegły

m2 3,05

1.3 Stolarka  drzwiowa   
10 1-1

Dostawa i montaż drzwi tpu HPL (termoutwardzone tworzywo warstwowe ) z konstrukcjami do mocowania
m2 6,00

1.4 Wykończenie wewnętrzne ścian i stropów   
11 KNR 2-02 803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
m2 72,39

12 KNR 2-02 829-10
Licowanie ścian płytkami – gres polerowany na klej metodą zwykłą, np Travena Beige 32,5x65,1 lub równoważne

m2 66,28

13 KNNR 2  805-7
Listwy narożnikowe przy płytkach

m 45,90

14 KNR 2-02 2007-4
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, podwójne

m2 7,01

15 KNR 2-02 2006-4
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach 
na rusztach

m2 7,01

16 KNR 4-01 1202-8
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2 18,36



17 KNR 2-02 WACETOB 848-2
Analogia Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym

m2 31,76

18 KNNR 2  802-6
Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

m2 31,76

19 KNR 4-01 1204-1
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów

m2 4,10

20 KNR 4-01 1204-2
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian

m2 27,66

21 KNR 4-01 1204-5
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów

m2 31,76

22 KNR 2-02 1505-7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)

m2 7,01

23 KNR 2-02 1505-8
Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie 
wewn.)

m2 7,01

24 Norma indywidualna
Wykonanie wentylacji  mechanicznej (rury spiro d:150 mm dł. 5 m wentylator wyciągowy szt1 )

kpl 1,00

25 1-1
Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt 1,00

1.5 Podłoża i posadzki   

26 KNR 2-02 WACETOB 1105-3
Gruntowanie posadzek środkiem gruntującym (przyjąć zużycie środka gruntującego 0,3 l/m2)

m2 130,91

27 KNR 2-02 WACETOB 1105-1
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładko do 300 

m2 130,91

28 KNR 2-02 1118-2
Analogia posadzki  z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych naklejanych o wym. 1x1 cm antyposlizgowe

m2 1,40

29 KNR 2-02 1118-9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych gres układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm

m2 31,74

30 KNR 2-02 1118-11
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych – gres polerowany układanych na klej metodą kombinowaną, np. Amable 
Beige 29,8x59,8 półpoler lub równoważne

m2 31,34

31 KNR 2-02 1120-5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, np. Amable Beige 
29,8x59,8 półpoler lub równoważne

m 17,70

32 KNR 2-02 1120-5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 30x30 
cm - cokolik 15 cm

m 33,04

33 KNR 2-02 1111-1
Posadzka z deszczułek dębowych grub. 22 mm klasa II na kleju

m2 86,44

34 KNR 2-02 1111-6
Cokół z drewna liściastego h=15 cm

m 68,84

35 KNR 2-02 1111-8
Lakierowanie posadzek i parkietów

m2 86,44



2 INSTALACJA WOD. KAN.   
2.1 Instalacja kanalizacyjna   
36 KNR 2-15 0205-04

Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm
m 2,00

37 KNR 2-15 0208-05
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 
110 mm

podejście 1,00

38 KNR 2-15 0221-02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego

szt 2,00

39 KNNR 4 0230-05
Postument porcelanowy do umywalek

kpl 2,00

40 KNR 2-15 224-2
Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych "Dolnopłuk"

kpl 2,00

41 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0218-01
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką z blachy nierdzewnej o średnicy 50 mm

szt 2,00

2.2 Instalacja wodociągowa   
42 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 o połączeniach zgrzewanychna ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda zimna)

m 10,00

43

10
m

5,00

KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0112-01
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 stabilizowanych o połączeniachzgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda ciepła i cyrkulacja)

44

szt
6,00

KNR 2-15 WACETOB 116-1
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm

45 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0127-03
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach 
niemieszkalnych

m 10,00

46 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

m 10,00

47 KNR 2-15 0112-01
Zawory kulowe do płuczek o Dn: 15 mm

szt 2,00

48 KNR 2-15 0115-02
Analogia bateria elektroniczna na fotokomórkę z wbudowanym mieszaczem wandaloodporna umywalkowa WBS 2.2 
Eurora  Dn:15 mm firmy Makoinstal lub równoważnej

szt 2,00

49 KNR 2-15 0115-04
Analogia Bateria prysznicowa elektroniczna z wbudowanym mieszaczem i wandaloodporna SABA 2 TLT z wylewką 
 nr 9012 Dn:15 mm  firmy Makoinstal lub równoważnej

szt 1,00

2.3 Izolacja   
50 KNR 0-34 IGM  101-1

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), średnica  rurociągu -20 mm
m 10,00

51 KNR 0-34 IGM  101-6
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica  rurociągu 20 mm

m 5,00

2.4 Roboty uzupełniające   
52 KNNR 3 305-1

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie  cementowo-wapiennej
m3 0,09

2.5
 

Roboty demontażowe  
53 Norma indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji wod.kan.
r-g 12,00

3 INSTALACJA C.O.   
3.1 Rurociągi   
54 KNR 2-15 403-1

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 
15 mm

m 8,00

3.2 Armatura   



55 KNR 2-15 0415-01
Analogia Głowica termostatyczna do grzejników stalowych płytowych

szt 1,00

56 KNR 2-15 0408-01
Zawory zespolone kątowe do grzejników stalowych zasilanie dolne  [R=2]

szt 1,00

57 KNR 2-15 120-3
Drzwiczki z blachy nierdzewnej do zaworów odpowietrzających zamykane na klucz 

szt 2,00

3.3 Grzejniki   
58 KNR 2-15 WACETOB 418-11

Grzejniki stalowe płytowe 3-płytowe o wys.600-900 mm i długości do 1600 mm
szt 1,00

59

'typ V33 900/600
1

kpl

1,00
1,00

KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zakładowych 0429-01
Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 16 mm

60 KNR 2-15 0512-01 
Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji

urządzeń 1,00

3.4 Izolacja   
61 KNR 0-34 IGM  101-6

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica  rurociągu 15 mm
m 8,00

3.5 Roboty uzupełniające   
62 KNR 4-01 0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły
m 8,00

63 KNR 4-01 0705-04
Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z 
osiatkowniem siatką cięto-ciągniną,szer.pasów tynku do 15cm

m 8,00

64 KNR 7-28 0207-13
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach żelbetowych o gr.do 20cm,średnica przewodu do 50mm

otwór 4,00

3.6 Roboty rozbiórkowe   
65 Norma indywidualna

Demontaż i powtórny montaż grzejników 
kpl 5,00

66 Norma indywidualna
Demontaż grzejników z wycięciem rur ( 2 kpl)

r-g 10,00

67 Norma indywidualna
Demontaż i powtórny montaż odpowietrzników do instalacji c.o.  ( 2 kpl)

r-g 6,00

4 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

  

4.1 Aparaty w tablicy   
68 KNNR 5 407-1

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
szt 1,00

69 KNNR 5 406-1
Montaż transformatora dużej mocy

szt 1,00

4.2 Układanie przewodów   
70 KNR 4-03 1001-1

Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły
m 30,00

71 KNR 4-03 1012-01
Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm

m 30,00

72 KNR 4-03 1014-01
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0,02

73 KNR 5-08 226-4
Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach - mocowanie do kołków rozporowych, podłoże z betonu

m 10,00

74 KNR 5-08 227-1
Przewód kabelkowy w YDY 3*1,5 mm2 powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany 
poziomo

m 5,00

75 KNR 5-08 227-2
Przewód kabelkowy YDY 3*1,5 mm2 w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany 
pionowo

m 5,00

76 KNR 5-08 210-1
Przewody kabelkowe YDY 3*1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach 

m 30,00

4.3 Montaż osprzętu   
77 KNR 5-08 0301-23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - 
wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła

szt 5,00

78 KNR 5-08 0302-01 szt 1,00



Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60mm o 1 wylocie,sposób mocowania gips-
cement

79 KNR 5-08 0302-03
Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 80mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 
2.5mm2,sposób mocowania gips-cement

szt 4,00

80 KNR 5-08 308-1
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem - łącznik bakelitowy 
mocowany przez przykręcanie 1-biegunowy 

szt 2,00

81 KNR 5-08 309-6
Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych przykręcanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z 
uziemnieniem, obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2.5 mm2

szt 1,00

4.4 Oprawy oświetleniowe   
82 KNR 5-08 502-11

Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane
kpl 3,00

83 KNR 5-08 0504-07
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgoodpornych strugoodpornych porcelanowych 
przykręcanych BASE TC-F 36W w/g E-SYSTEM

szt 3,00

4.5 Roboty uzupełniające   
84 KNR 4-03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy
pomiar 1,00

85 KNR 4-03 1003-01
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - dł.przebicia do 1/2 cegły,średnica rury do 25mm

otworów 5,00

4.6 Demontaż instalacji   
86 1-1

Demontaż istniejącej instalacji
r-g 10,00

W1 Przedmiar robót – grupa IV wyk.dn.11-04-04

Nr Nazwa Jednostka 
miary

Ilość

1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
ROBOTY BUDOWLANE

  

1.1 Roboty rozbiórkowe   
1 KNR 4-01 354-7

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
szt 2,00

2 KNR 4-01 811-7
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

m2 12,50

3 KNR 4-01 818-5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2 124,93

4 KNR 4-01 348-1
Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły

m2 3,06

5 KNR 4-01 819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

m2 79,45

6 KNR 4-01 701-5
Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z 
zaprawy cementowo-wapiennej

m2 79,45

7 KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 5,44

8 KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]

m3 5,44

1.2 Uzupełnienie ścian   



9 KNR 4-01 305-2
Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, 
gr.ścianek i ścian 1/2 cegły

m2 3,06

1.3 Stolarka  drzwiowa   
10 1-1

Dostawa i montaż drzwi tpu HPL (termoutwardzone tworzywo warstwowe ) z konstrukcjami do mocowania
m2 6,00

1.4 Wykończenie wewnętrzne ścian i stropów   
11 KNR 2-02 803-3

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku
m2 85,57

12 KNR 2-02 829-10
Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą, gres polerowany  np Travena Beige 32,5x65,1 lub równoważne

m2 85,57

13 KNNR 2  805-7
Listwy narożnikowe przy płytkach

m 36,60

14 KNR 2-02 2007-4
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, podwójne

m2 8,06

15 KNR 2-02 2006-4
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach 
na rusztach

m2 8,06

16 KNR 4-01 1202-8
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2 28,80

17 KNR 2-02 WACETOB 848-2
Analogia Gruntowanie ścian i sufitów środkiem gruntującym

m2 130,49

18 KNNR 2  802-6
Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

m2 36,86

19 KNR 4-01 1204-1
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów

m2 4,45

20 KNR 4-01 1204-2
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian

m2 24,35

21 KNR 4-01 1204-5
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor do ustalenia jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów

m2 28,80

22 KNR 2-02 1505-7
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)

m2 8,06

23 KNR 2-02 1505-8
Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi (kolor do ustalenia) suchych tynków z grunt. (powierzchnie 
wewn.)

m2 8,06

24 Norma indywidualna
Wykonanie wentylacji  mechanicznej (rury spiro d:150 mm dł. 5 m wentylator wyciągowy szt1 )

kpl 1,00

25 1-1
Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej

szt 3,00

1.5 Podłoża i posadzki   
26 KNR 2-02 WACETOB 1105-3

Gruntowanie posadzek środkiem gruntującym (przyjąć zużycie środka gruntującego 0,3 l/m2)
m2 126,09



27 KNR 2-02 WACETOB 1105-1
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe, gr.2 mm, zatarte na gładko do 300 

m2 126,09

28 KNR 2-02 1118-2
Analogia posadzki  z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych naklejanych o wym. 1x1 cm antyposlizgowe

m2 1,20

29 KNR 2-02 1118-11
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, gres polerowany np. Amable 
Beige 29,8x59,8 półpoler lub równoważne

m2 53,54

30 KNR 2-02 1120-5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, np. Amable Beige 
29,8x59,8 półpoler lub równoważne

m 17,20

31 KNR 2-02 1111-1
Posadzka z deszczułek dębowych grub. 22 mm klasa II  na kleju

m2 109,11

32 KNR 2-02 1111-6
Cokół z drewna liściastego h=15 cm

m 101,24

33 KNR 2-02 1111-8
Lakierowanie parkietów

m2 109,11

2 INSTALACJA WOD. KAN.   

2.1 Instalacja kanalizacyjna   
34 KNR 2-15 0221-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego
szt 2,00

35 KNNR 4 0230-05
Postument porcelanowy do umywalek

kpl 2,00

36 KNR 2-15 224-2
Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych "Dolnopłuk"

kpl 1,00

37 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0218-01
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką z blachy nierdzewnej o średnicy 50 mm

szt 2,00

2.2 Instalacja wodociągowa   
38 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 o połączeniach zgrzewanychna ścianach w budynkach 
niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda zimna)

m 15,00

39 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0112-01
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP szer. PN-20 stabilizowanych o połączeniachzgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm (woda ciepła i cyrkulacja)

m 10,00

40 KNR 2-15 WACETOB 116-1
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 
hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm

szt 6,00

41 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0127-03
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach 
niemieszkalnych

m 25,00

42 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

m 25,00

43 KNR 2-15 0112-01
Zawory kulowe do płuczek o Dn: 15 mm

szt 1,00

44 KNR 2-15 0115-02
Analogia bateria elektroniczna na fotokomórkę z wbudowanym mieszaczem wandaloodporna umywalkowa WBS 2.2 
Eurora  Dn:15 mm firmy Makoinstal lub równoważnej

szt 2,00

45 KNR 2-15 0115-04
Analogia Bateria prysznicowa elektroniczna z wbudowanym mieszaczem i wandaloodporna SABA 2 TLT z wylewką 
 nr 9012 Dn:15 mm  firmy Makoinstal lub równoważnej

szt 1,00

2.3 Izolacja   
46 KNR 0-34 IGM  101-1

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C), średnica  rurociągu -20 mm
m 15,00

47 KNR 0-34 IGM  101-6
Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica  rurociągu 20 mm

m 10,00

2.4 Roboty uzupełniające   



48 KNNR 3 305-1
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie  cementowo-wapiennej

m3 0,05

2.5 Roboty demontażowe   
49 Norma indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji wod.kan.
r-g 15,00

3 INSTALACJA C.O.   
3.1 Rurociągi   
50 KNR 2-15 403-1

Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych na ścianach o średnicy nominalnej 
15 mm

m 3,00

3.2 Armatura   
51 KNR 2-15 0415-01

Analogia Głowica termostatyczna do grzejnków stalowych płytowych
szt 1,00

52 KNR 2-15 0408-01
Zawory zespolone kątowe do grzejników stalowych zasilanie dolne  [R=2]

szt 1,00

3.3 Grzejniki   
53 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0418-07

Grzejniki stalowe płytowe 2-płytowe V 22 o wys.600 mm i długości do 1600 mm
szt 1,00

'typ V22 600/1400
1 1,00

54 KNR 2-15 (WACETOB-na prawach norm zak’adowych 0429-01
Rura przyłączna z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej 16 mm

kpl 1,00

55 KNR 2-15 0512-01
Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji

urządzeń 1,00

3.4 Izolacja   
56 KNR 0-34 IGM  101-6

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J), średnica  rurociągu 15 mm
m 3,00

3.5 Roboty uzupełniające   
57 KNR 4-01 0339-01

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły
m 1,50

58 KNR 4-01 0705-04
Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z 
osiatkowniem siatką cięto-ciągniną,szer.pasów tynku do 15cm

m 1,50

3.6 Roboty rozbiórkowe   
59 Norma indywidualna

Demontaż i powtórny montaż grzejników 
kpl 7,00

60 Norma indywidualna
Demontaż grzejników z wycięciem rur ( 2 kpl)

r-g 4,00

4 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

  

4.1 Aparaty w tablicy   
61 KNNR 5 407-1

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
szt 1,00

62 KNNR 5 406-1
Montaż transformatora dużej mocy

szt 1,00

4.2 Układanie przewodów   
63 KNR 4-03 1001-1

Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły
m 50,00

64 KNR 4-03 1012-01
Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm

m 50,00

65 KNR 4-03 1014-01
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0,02

66 KNR 5-08 226-4
Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach - mocowanie do kołków rozporowych, podłoże z betonu

m 3,00

67 KNR 5-08 227-1
Przewód kabelkowy w YDY 3*1,5 mm2 powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany 
poziomo

m 1,50

68 KNR 5-08 227-2
Przewód kabelkowy YDY 3*1,5 mm2 w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu układany 
pionowo

m 1,50



69 KNR 5-08 210-1
Przewody kabelkowe YDY 3*1,5 mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach 

m 50,00

4.3 Montaż osprzętu   
70 KNR 5-08 0301-23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - 
wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła

szt 5,00

71 KNR 5-08 0302-01
Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60mm o 1 wylocie,sposób mocowania gips-
cement

szt 1,00

72 KNR 5-08 0302-03
Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 80mm o 4 wylotach i przekroju przewodu do 
2.5mm2,sposób mocowania gips-cement

szt 5,00

73 KNR 5-08 308-1
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem - łącznik bakelitowy 
mocowany przez przykręcanie 1-biegunowy 

szt 2,00

74 KNR 5-08 309-6
Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych przykręcanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z 
uziemnieniem, obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2.5 mm2

szt 1,00

4.4 Oprawy oświetleniowe   
75 KNR 5-08 502-11

Przygotowanie pod oprawy oświetleniowe przykręcane
kpl 4,00

76 KNR 5-08 0504-07
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych bryzgoodpornych strugoodpornych porcelanowych 
przykręcanych BASE TC-F 36W w/g E-SYSTEM

szt 4,00

4.5 Roboty uzupełniające   
77 KNR 4-03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia do 1 fazy
pomiar 1,00

78 KNR 4-03 1003-01
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - dł.przebicia do 1/2 cegły,średnica rury do 25mm

otworów 5,00

4.6 Demontaż instalacji   
79 1-1

Demontaż istniejącej instalacji
r-g 15,00

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia: 09.05.2011
Termin ukończenia:  15.08.2011

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień  
Publicznych

• nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo  
            Zamówień Publicznych

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się w oparciu
o dokumenty i oświadczenia przygotowanie przez wykonawców i załączone do oferty

3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

3.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.



O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedstawią wymagane dokumenty. 
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie dokumentów:

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do  
            ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
            do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
            nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
           (poświadczone za zgodność z oryginałem).

3.2 posiadania wiedzy i doświadczenia
O zmówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie
ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
minimum dwie roboty remontowo budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane związane z remontem 
i pracami wykończeniowymi wewnątrz obiektu użyteczności publicznej. Przy czym 
należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być 
dokumentami poświadczającymi, że roboty zostały wykonane należycie – np. referencje, 
protokoły odbioru końcowego, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia 
zostały zrealizowane.

3.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia

3.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia warunków odbędzie się na podstawie oświadczenia 
przygotowanego przez wykonawcę oraz złożonych wymaganych dokumentów.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.

Złożona oferta przedstawiona ma być w formie kosztorysu ofertowego wraz 
z podaniem wskaźników kosztotwórczych oraz ze zbiorczym zestawieniem 
materiałów, robocizny i sprzętu.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane dokumenty:

1.   Oświadczenie z art.22 ust. l oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (wg zał. nr 2)
2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie 
      do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
      do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.   Wykaz zrealizowanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem
      postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
      jest krótszy - w tym okresie, w zakresie wymaganym punktem V.3.2 SIWZ, 
      z podaniem przedmiotu zamówienia, ich wartości, zamawiających oraz daty 
      wykonania zamówienia (wg zał. nr 3) oraz dokumenty potwierdzające, 
      że roboty, te zostały wykonane należycie - np. referencje, protokoły odbioru 



      końcowego, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały 
      zrealizowane
4. Złożona oferta przedstawiona ma być w formie kosztorysu ofertowego wraz 
    z podaniem wskaźników kosztotwórczych oraz ze zbiorczym zestawieniem 
    robocizny, materiałów i sprzętu.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się: telefoniczny, 
faxowy, listowny. Ze względu problemów technicznych z obsługą e-maila 
zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą e-mailową (poczta 
elektroniczna).

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Specjalista ds. gospodarczych: Grzegorz Jankowski tel. 014/63-00-612 wew. 126
Dyrektor Zakładu: mgr Paweł Stechnij 014/63-00-611

VIII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert, 
czyli do 26.05.2011 roku

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

 W ofercie należy przedstawić całkowitą cenę netto i brutto za wykonanie 
zamówienia (obowiązuje stawka 8% VAT) wraz z terminem wykonania 
zamówienia w dniach

 Oferty mają zostać przygotowane na podstawie dołączonego do oferty kosztorysu 
ofertowego wraz z podaniem wskaźników kosztotwórczych oraz ze zbiorczym 
zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.

X.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ izolacja i ocieplenie fundamentów 
budynku zamieszkania zbiorowego w Zakładzie Poprawczym Tarnowie” należy 
składać w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ulicy Klikowskiej 
101 w terminie do 28.04.2011 włącznie w godzinach 9.00–13.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2011 o godzinie 13.00 w sali narad (pomieszczenie 
nr 316) Zakładu Poprawczego w Tarnowie przy ul. Klikowskiej 101

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny:



Zamawiający określa sposób obliczenia ceny na podstawie przedmiaru robót 
podanego w punkcie III niniejszej SIWZ. 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty nieodrzucone oceniane będą przez komisję przetargową wg kryterium:

 
SPOSÓB OCENY OFERT

Punktacja za oferty przyznana zostanie według poniższego wzoru:

Lp = Lpc + Lpt
gdzie:
Lp – liczba punktów
Lpc – liczba punktów w kryterium cena
Lpt – liczba punktów w kryterium termin wykonania

Oferta wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów Lp zostanie wybrana 
jako oferta najkorzystniejsza.
Sposób obliczania punktów w poszczególnych kryteriach oceny:

- kryterium ceny:
Lpc = Cn/Cb*100*75%

gdzie:
Lpc – liczba punktów w kryterium ceny
Cn – cena najniższej oferty brutto
Cb – cena badanej oferty brutto

- kryterium termin wykonania:

Lpt = Tn/Tb*100*25%
gdzie:
Lpt – liczba punktów w kryterium termin wykonania
Tn – termin wykonania (ilość dni) najkorzystniejszej oferty (najkrótszy termin)
Tb – termin wykonania (ilość dni) badanej oferty

W kryterium termin wykonania zamawiający wyznacza minimalny możliwy termin 
wykonania zamówienia jaki można podać w ofercie na 45 dni kalendarzowych. 
Maksymalny wynika z terminu wykonania zamówienia czyli 99 dni kalendarzowych.

XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

lp. nazwa kryterium podstawa oceny znaczenie w %

1. cena kwota brutto w zł 75

2 termin wykonania Ilość dni 25



Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą 
w terminie przewidzianym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Umowa jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą na wykonanie przedmiotu 
zamówienia stanowi załącznik nr 4      

Najważniejsze postanowienia umowy:
• Prowadzone prace nie mogą być wykonywane równoległe na obu grupach 

internatowych jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac na kolejnej grupie 
internatowej, jest ich ukończenie na grupie na której zostały rozpoczęte 
w pierwszej kolejności.

• Czas prac wyznaczony od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30
• Gwarancja na wykonane roboty: 3 lata
• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5% wartości brutto złożonej 

oferty i kwoty wynagrodzenia przewidzianej w umowie

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
      postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej - odwołanie, skarga do sądu - przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

Załączniki:
• Formularz ofertowy – zał. nr 1
• Oświadczenie – zał. nr 2
• Wykaz usług – zał. nr 3
• Wzór umowy – zał. nr 4

                                                                                                  Tarnów, dnia 14.04.2011



   

 ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,630O613,6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

………………………………………………………………… data…………………
…………………………………………………………………
                         Nazwa i adres wykonawcy

Niniejszym  składamy  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  nr  RRB1/ZPTarnów/2011  na:  roboty  remontowo-budowane  
w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie

Zamówienie wykonamy za całkowitą cenę: ………………………….. zł brutto (8%VAT)

Zamówienie wykonamy w ……… dni kalendarzowych licząc od momentu rozpoczęcia 
robót od 09.05.2011 (minimalna ilość dni na wykonanie zamówienia:  45, maksymalna 
ilość dni na wykonanie zamówienia: 99)

Oświadczamy, że:
1) Zamówienie wykonamy po podpisaniu umowy w zaproponowanym terminie
2) Zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy 

zgodnie z załącznikiem nr 4
3) Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni
4) Zamówienie wykonamy we własnym zakresie bez podwykonawców / następujące 

części  niniejszego zamówienia  zostaną  powierzone podwykonawcom (wypełnia 
wykonawca – o ile dotyczy):

lp nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
  
  
  
  
  

5) Korespondencję należy kierować na adres

nazwa  
adres  
nr telefonu  
nr faxu  

………………………………………………….
                                                     Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 
                                                   zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy

mailto:zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl


   

 ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,630O613,6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

Załącznik nr 2

………………………………………………………………… data…………………
…………………………………………………………………
                         Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
nr  RRB1/ZPTarnów/2011  na:  roboty  remontowo-budowane  w  Zakładzie  Poprawczym  
w Tarnowie

w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. „prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że spełniamy warunki art. 22 ust. 1  dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
    wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
    

Ponadto  oświadczam/y  że  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  z  powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

………………………………………………….
                                                        Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

                                                   zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy

mailto:zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl


   

 ZAKŁAD POPRAWCZY 33-100 TARNÓW UL. KLIKOWSKA 101
TEL. 014/ 6300612,630O613,6300614 e-mail zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl

Załącznik nr 3

………………………………………………………………… data…………………
…………………………………………………………………
                         Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ USŁUG

Wykaz  zrealizowanych  usług,  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie.

………
………………………………………………….

                                                        Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania 

                                                   zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy

Uwaga:

*  Należy wykazać  min.  dwie roboty  odpowiadające swoim rodzajem i  wartością 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.  dwie roboty remontowo budowlane 
odpowiadające  swoim  rodzajem  i  wartością  robotom  stanowiącym  przedmiot 
zamówienia tj. roboty budowlane związane z remontem i pracami wykończeniowymi 
wewnątrz obiektu użyteczności publicznej.

lp
przedmiot zamówienia 

(pkt V.3.2. SIWZ)*
wartość robót 

(kwota brutto w zł)*
data wykonania

zamawiający
rozpoczęcie zakończenie

      

      

mailto:zakladpoprawczy@tarnow.so.gov.pl


Załącznik nr 4
                                                                       

Umowa nr RRB1/ZPTarnów/2011
na roboty remontowo-budowlane

Zawarta w Tarnowie, dnia ………….2011 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 

nr  RRB1/ZPTarnów/2011  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane w Zakładzie 
Poprawczym w Tarnowie z dnia 14.04.2011 roku.

Zamawiający:  Zakład  Poprawczy  mający  siedzibę  przy  ul.  Klikowskiej  101  
w Tarnowie reprezentowany przez:
dyrektora Zakładu – pan mgr Paweł Stechnij
i główną księgową – pani Jolanta Maca

Wykonawca: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

§ 1

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  remontowo-budowlane  w  Zakładzie 
Poprawczym w  Tarnowie  dla  zadania  inwestycyjnego:  Remont  III  i  IV  grupy 
internatowej o łącznej powierzchni 323,6 m²

§ 2

1. Zakres robót obejmuje remont III i  IV grupy internatowej w budynku Zakładu 
Poprawczego
2. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest  w ofercie  złożonej  przez 
Wykonawcę  z  dnia  ……………………r.  i  jest  zgodny  ze  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia dla w/w postępowania

§ 3

Zamawiający  zobowiązuje  się  udostępnić  Wykonawcy  teren  prac  objętych 
przedmiotem umowy na czas wykonania robót.

§ 4

Termin  rozpoczęcia  robót  strony  ustalają  na  dzień  ……………2011  roku,
a termin ich zakończenia na …………… 2011 roku. Zamawiający ustala czas pracy  
w godzinach: 8.30 – 14.30 w dniach od poniedziałku do piątku włącznie.



§ 5

1. Cały  zakres  robót  należy  wykonać  w  sposób  zgodny  z  powszechnie 
obowiązującymi  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych dla tego typu obiektów.

2. Do wykonania  robót  należy  użyć  materiały  posiadające  wymagane atesty  
i  certyfikaty zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG, które będą wymagane przy 
odbiorze końcowym.

3. Zakres robót należy wykonać w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej.
4. Prowadzone  prace  nie  mogą być wykonywane równoległe  na obu grupach 

internatowych jednocześnie. Warunkiem rozpoczęcia prac na kolejnej grupie 
internatowej,  jest  ich  ukończenie  na  grupie  na  której  zostały  rozpoczęte  
w pierwszej kolejności. 

§ 6

Wykonawca  w  trakcie  wykonywanych  robót  ustali  szczegóły  z  Zamawiającym,  
w zakresie koloru płytek, paneli,  farb i  innych detali  wykończenia i  wyposażenia  
w  granicach  cenowych  zaproponowanych  przez  wykonawcę  w  złożonej  ofercie 
przetargowej.

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej.
2. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w należytym porządku 

placu budowy oraz zapewni warunki pracy zgodnie z przepisami BHP.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją robót.
4. Wykonawca ze szczególną starannością zabezpieczy i oznakuje miejsca 

prowadzanych prac.
5. Roboty prowadzone będą na czynnym terenie Zakładu Poprawczego, dlatego 

wykonywanie prac jak i jej organizowanie, należy wykonywać tak, aby nie 
zakłócać prawidłowego funkcjonowania Zakładu. Zabronione jest 
nawiązywanie jakichkolwiek kontaktów z wychowankami Zakładu 
Poprawczego. Należy zwrócić szczególną ostrożność na wszelkie narzędzia 
i materiały używane podczas prac i niepozostawianie ich bez opieki i nadzoru.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad terenem budowy, strzec 
mienia znajdującego się na jego terenie, a także zapewnić bezpieczeństwo dla 
osób trzecich.

7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie 
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 
pracownikom państwowego nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą „Prawo budowlane” oraz do 
udostępnienia im danych i informacji zgodnie z tą ustawą.



9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren 
budowy i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie odbioru robót.

10. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową 
niezgodnie z zasadami umowy lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma 
prawo:

          a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania robót,
          b) odstąpić od umowy,
          c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym  
               podmiotom na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy,
         d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionej  
               szkody lub niewłaściwie wykonanych prac

§ 8

Zamawiający udostępnia Wykonawcy bezpłatnie wyznaczoną przez siebie część placu 
lub pomieszczenia do składowania materiałów budowlanych i narzędzi niezbędnych 
do wykonania prac objętych niniejszą umową. Zamawiający ponadto wyznaczy dla 
Wykonawcy zaplecze i miejsce parkingowe.

§ 9

Wykonawca odpowiada za: organizację swojego zaplecza i terenu prac remontowo-
budowlanych, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie śmieci, odpadków, opakowań 
i  innych  pozostałości  po  zużytych  przez  Wykonawcę  materiałach.  W  przypadku 
zaniechania,  czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego  
na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę brutto: …………………….. zł, 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………), 
w tym 8% VAT:  ………………… zł. Wynagrodzenie  nie może  ulec zmianie 
w czasie trwania umowy.

2. Wynagrodzenie rozliczone zostanie po odbiorze końcowym robót na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu z terminem płatności 
30 dni. 

§ 11

Zamawiający  powołuje  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  określonego  przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 
roku z późniejszymi zmianami), który będzie nadzorował zakres prac wykonywanych 
przez Wykonawcę. 



§ 12

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego w ramach obowiązujących 
w tym zakresie przepisów i prawa.

§ 13

1. Wszystkie prace objętą niniejszą umową zostaną odebrane protokołem 
końcowym odbioru wykonanych robót.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
• nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad,
• nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem: odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru 

i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy 
poszerzając okres obowiązywania określony art. 568 Kc do 3 lat licząc od daty 
odbioru pełnego zakresu robót na wykonany przedmiot zamówienia - roboty 
budowlane, a na zamontowane urządzenia gwarancji producenta urządzeń. 
W przypadku gdy gwarancja producenta będzie krótsza niż 12 miesięcy od 
daty odbioru końcowego zadania Wykonawca udzieli gwarancji własnej 
uzupełniającej do 12 miesięcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu dokumentów 
gwarancyjnych wbudowanych materiałów oraz atestów i certyfikatów 
zastosowanych materiałów.

3. Rękojmią nie są objęte zniszczenia spowodowane działaniem osób trzecich lub 
niewłaściwym użytkowaniem.

4. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi wad, Zamawiający pisemnie 
powoła komisję z udziałem Wykonawcy, która dokona kwalifikacji wad 
i wyznaczy termin ich usunięcia.

5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia zakwalifikowanych 
wad w ustalonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt 
Wykonawcy.

6. Usunięcie wad wymaga protokolarnego potwierdzenia. 
7. Na okoliczność upływu okresu rękojmi strony sporządzają protokół, zaś 

Wykonawca nie może odmówić brania udziału w jego sporządzeniu.
8. W przypadku wystąpienia wad w przedmiotach, na które Zamawiający uzyskał 

od Wykonawcy dokumenty gwarancyjne w terminie gwarancji, Zamawiający 
realizował będzie uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi, a po upływie 
terminu gwarancji z rękojmi, o ile jej termin będzie na to pozwalał.



§ 15

Wykonawca przygotuje listę swoich pracowników  oraz wyznaczy upoważnioną osobę 
do  pobierania  i  zdawania  kluczy.  Klucze  będą  pobierane  i  zdawane  na  dyżurce 
Zakładu  Poprawczego  każdego  dnia.  Ze  strony  Zamawiającego  osobami 
upoważnionymi  do  wydawania  i  przyjmowania  kluczy  są  strażnicy  Zakładu 
Poprawczego,  którzy  prowadzą  rejestr  kluczy.  W  przypadku  zaginięcia  kluczy 
Wykonawca pokryje koszty związane z zakupem i wymianą zamków i wkładek oraz 
jeżeli zajdzie taka konieczność pokryje inne koszty wynikłe z konsekwencji zaginięcia 
kluczy. 

§ 16

Za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  przez  wykonawcę  (opinia 
inspektora  nadzoru  budowlanego  sprawującego nadzór  ze  strony  zamawiającego) 
przewidziane będą kary umowne w wysokości:
    -   1% ogólnej kwoty zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki 
    -  za  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  zamawiający  potrąci  
         z  wynagrodzenia  przysługującemu  wykonawcy  część  proporcjonalną  
         do niewłaściwie wykonanych robót

§ 17
1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ustala  się  w  wysokości  5  % 
wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza 
się  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi,  zaś  70%  kwoty  wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.
4. Kwota  pozostawiona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady 
zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.
5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa 
w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być 
przelane na konto Zamawiającego: 
NBP nr konta: 44 1010 1270 0033 3313 9120 0000
z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: Zabezpieczenie – RRB1/ZPTarnów/2011 

 Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  formie  gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez 
sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.

§ 18

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  obowiązują  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.  Ewentualne  kwestie  sporne wynikłe w trakcie  realizacji  umowy strony 
będą starały  się rozstrzygnąć  polubownie.  W przypadku braku porozumienia  spór 
będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.



§ 19

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności.

§ 20

Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  
po jednym dla każdej ze stron.

                      Zamawiający                                      Wykonawca
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