
 

 

 

                                                                                                  Zielona Góra , dnia 09.06.2021 

Zamawiający: 
Miasto Zielona Góra - 
Szkoła Podstawowa nr14 
w Zielonej Górze 
ul. Jaskółcza 66 
65 - 518 Zielona Góra 
Tel. (+48) 68 325 50 11 
e-mail: sp14zgora@gmail.com 
www. https://sp14.edupage.org 
                                                                                                   
Znak sprawy: SP14.KG.26.1.21 
 
                                                                                             

                                                                              
                                                        ZAPYTANIE  OFERTOWE  (CENOWE) 
                                 o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług 
                                                     na  usługi */dostawy */roboty budowlane*    
          
1) Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na nabycie  usługi */dostawy */roboty  

    budowlanej * pn. „Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole 
Podstawowej nr 14 , I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy)’’. 
 
Zadanie obejmuje kompleksowy remont łazienek na pierwszym piętrze w głównym budynku szkoły. W 
skład robót wchodzą: prace rozbiórkowe, usuniecie i utylizacja gruzu, wymianę instalacji elektrycznej i 
sanitarnej, roboty budowlane, zabudowa instalacji, kładzenie glazury, roboty malarskie, wymiana drzwi, 
montaż urządzeń. 
Szczegółowy wykaz prac w kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 2) 

Część A roboty budowlane 
Część B instalacje wodno-kanalizacyjna 
Część C instalacje elektryczne 

 
2) Złożona oferta  powinna zawierać następujące dokumenty: 

 
a) formularz ofertowy  wg załączonego wzoru, 
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków  Załącznik Nr 1 do zapytania  ofertowego , 
c) wypełniony kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego  
d) zaakceptowany projekt umowy - Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, 
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie  
oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem  
przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)  lub podać w formularzu  
oferty w pkt 7 adres internetowy  ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której  
zamawiający  może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o   działalności gospodarczej w druku   oferty, 

f) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania  
wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI 
rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, winno być złożone w formie  
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 

 
3) Opis sposobu przygotowania oferty : 

a) ofertę można złożyć zgodnie z wymaganiami zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem 
poczty *,  elektronicznie * ( zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty wraz z wymaganym 
dokumentami)  lub osobiście*,w miejscu i terminie podanym przez zamawiającego, 

b) oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie. 
 

4) Wymagany termin wykonania zamówienia: 26.08.2021r. 
 
 

https://www.google.com/search?q=sp14+zielona+g%C3%B3ra&rlz=1C1JZAP_plPL930PL930&oq=sp1&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433l2j0j0i131i433j69i61j69i60.55381j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 
5) Opis sposobu obliczenia ceny w  składanej ofercie: 

 
a) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania  

     zamówienia, 
b) w formularzu oferty  należy podać cenę oferty: bez podatku VAT, stawkę i kwotę  podatku VAT, cenę 

brutto tj. łącznie z podatkiem  VAT, 
c) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 

od  towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
 

6) Opis warunków udziału w postępowaniu:  
 
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 

 
7) Kryteria oceny  ofert  i ich znaczenie: 

 
a) Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
b) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

    Cena oferty - 100%. 
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta  spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu proponująca najniższą cenę ( brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów ( po zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku –końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po 
przeliczeniu wg wzoru: 
 
                                                 Cena  min  
                           „C”    =  -------------------     x 100 pkt x 100 % 
                                                 Cena  bad   

gdzie:   
„C”  – ilość punktów oferty badanej przyznana za kryterium cena brutto 
 C min - cena oferty z najniższą ceną brutto ( zł ) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 
 C bad - cena oferty  badanej brutto ( zł)  
 100% - waga kryterium „C” 
 
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość ryczałtowa brutto oferty, określona przez 
Wykonawcę w punkcie 1 druku Formularza ofertowego  w oparciu o kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do 
zapytania  ofertowego.   
Uwaga! Jeżeli złożono ofertę,  której wybór prowadziłby do  powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od  towarów i usług, zamawiający  w celu oceny  takiej oferty 
dolicza do  przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który  miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego w Formularzu oferty  pkt 8, czy 
wybór oferty  będzie   prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie  będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.          
 
8) Miejsce i termin złożenia oferty : 

 
a) ofertę   należy złożyć  w terminie do dnia 25.06.2021 do godziny 15:00  

- za pośrednictwem  operatora pocztowego  lub  za pośrednictwem posłańca na adres:  
Szkoła Podstawowa nr 14, 65-518  Zielona Góra,  ul. Jaskółcza 66, lub  

b) osobiście  w siedzibie Zamawiającego sekretariacie Szkoła Podstawowa nr 14, 65-518  Zielona 
Góra,  ul. Jaskółcza 66 lub 

c) pocztą elektroniczną na e-mail: sp14zgora@gmail.com 
 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie i złożenie oferty w niewłaściwy sposób. 
Uwaga! Wykonawca winien umieścić  ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie / Kopertę 
należy opisać  nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, adresem zamawiającego oraz nazwą 
zadania. 
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9) Sposób dokonywania oceny złożonej oferty: 
 
a) zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie a także gdy oferta  po złożeniu  

wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.  O odrzuceniu oferty zamawiający 
zawiadamia niezwłocznie wykonawcę, 

b) zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie  i zawiadomi o tym wykonawcę, 
c) w przypadku, gdy oferta  najkorzystniejsza nie zawiera wymaganych dokumentów lub są one   

niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość zamawiający wezwie wykonawcę do 
uzupełnienia bądź wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 

 
10)  Termin związania ofertą :  
         Termin związania ofertą 30 dni. 
 
11)   Unieważnienie postępowania:  

 
a) Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli: 

      -nie złożono żadnej  oferty, 
      -złożone oferty nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu, 
      -oferta  z najniższą ceną  przewyższa kwotę , którą Zamawiający przeznaczył na zamówienie. 

b) Zamawiający o unieważnieniu zawiadamia niezwłocznie wykonawcę/ wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania 
przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 
12) Osoba  uprawniona  do kontaktowania się z wykonawcami z ramienia zamawiającego: 

 
      Osobą  uprawioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach organizacyjnych  jest  
      Pan Myślicki Mateusz (+48)691491241 w godz. 07:00-15:00, w siedzibie zamawiającego,  
      e-mail: kierownik.sp14@gmail.com 
 
13) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 
      Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty w formie pisemnej. W  
      przypadku gdy jego oferta została złożona zamawiającemu jako skan wykonawca jest  
      zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
      Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, których oferta nie została  
      przyjęta do realizacji zamówienia.   
 
14) Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

 
a) Zamawiający pisemnie zaprosi wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, której projekt  

stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w terminie i miejscu wyznaczonym przez  
zamawiającego.  

b) Wybrany wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu przed podpisaniem  
umowy kopii dokumentów potwierdzających, że osoba, która  będzie uczestniczyć w wykonaniu   
zamówienia  posiada wymagane uprawnienia zgodnie z określonymi  wymaganiami w pkt. 6)a   
zapytania ofertowego  

 
15) Klauzula informacyjna wynikająca z RODO: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr14, 
    ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra; 
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole podstawowej nr 14  jest Pan/Pani  
    Joanna Kowal, kontakt: inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl, telefon (+48) 880 100 323 *;   
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i  c RODO w celu 
    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym 
    postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.  

„Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14,  
I-sze  piętro (dziewczęta i chłopcy).”  Znak sprawy: SP14.KG.26.1.21 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Zamawiającego lub podmioty, którym  
    udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z ustawą o dostępie do informacji  
    publicznej; 

mailto:kierownik.sp14@gmail.com
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres 4 lat od dnia zakończenia  
    postępowania - zapytania ofertowego; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
    jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp i kc związanym z udziałem w 
    złożeniu oferty w zapytaniu  ofertowym;  
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
    zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; ** 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
   danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; *** 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
    Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
    podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
______________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
16. Załączniki do zapytania ofertowego: 
1) formularz ofertowy  wg załączonego wzoru, 
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków  Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego, 
3) kosztorys ofertowy - Załącznik Nr 2 do zapytania  ofertowego, 
4) projekt umowy - Załącznik Nr 3 do zapytania  ofertowego, 
 
 
 
……………………………………….. 
  ( data i podpis pracownika)    

                                                                                    
                                                                                                                                 
                                                                           …………………………………………………….. 
                                                                                     (   podpis Dyrektora/ Kierownika zamawiającego                                        
                                                                                                             lub osoby upoważnionej) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                      Zielona Góra , dnia......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zamawiający: 
Miasto Zielona Góra - 
Szkoła Podstawowa nr14 
w Zielonej Górze 
ul. Jaskółcza 66 
65 - 518 Zielona Góra 
Tel. (+48) 68 325 50 11 
e-mail: sp14zgora@gmail.com 
www. https://sp14.edupage.org 
                                                                                                   
Znak sprawy SP14.KG.26.1.21                                               

                                                                FORMULARZ OFERTY   
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
…………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
………………….………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: …………………………………….. 
 
tel. ……………………………..…; faks …………….....………….; e-mail: …………………………………. 
 
 
 W odpowiedzi na zaproszenie  do złożenia oferty na Remont i modernizacja istniejących toalet 
uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14 , I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy). 
 
1. Oferuję/my  wykonanie  ww.  usługi*/ dostawy*/ roboty budowlanej*  na rzecz zamawiającego –  
    Miasto Zielona Góra – Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze, ul Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra, 
zgodnie z wymaganiami zawartymi z zapytaniu ofertowym za łączną kwotę w  
    wysokości : 
 -   netto:........................złotych, powiększoną o …..% podatku VAT  w kwocie  ……………złotych , co  
     stanowi łączną kwotę .........................brutto złotych ( słownie........................................................). 
 
2. Oświadczam/my, że zapoznałem/-liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do  
    niego zastrzeżeń. 
3. Oświadczam/my, że akceptuję/my bez zastrzeżeń projekt umowy do zapytania  ofertowego i  
    zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie       
    wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
4. Oświadczam/my, że wykonam/my  przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w  
   Zapytaniu ofertowym – do dnia …………………………………… 
 
5. Udzielam/my  gwarancji na przedmiot zamówienia na ……… m-cy/lat*. 
 
6.Wyrażam/my  zgodę na 14 dniowy termin płatności w rozliczeniach z zamawiającym. 
 
7. Oświadczam/my, że zamówienie wykonam/my przy udziale nw. podwykonawców*: 
 
  ........................................................ (nazwa (firma) podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,  
          KRS/CEiDG), któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
 ............................................................................................; 
 ............................................................................................; 
7.  KRS/CEiDG………………………………………..( należy podać adres internetowy ogólnodostępnej i  
     bezpłatnej  bazy danych , z której zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego  
     rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)…………………….jeżeli  
     zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące wykonawcy (wskazać nr procedury)  
    .................................... 
8. Informuję/emy, że wybór oferty będzie prowadzić /nie będzie  prowadzić * do powstania  
    u zamawiającego obowiązku podatkowego.   
    W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić* do powstania u zamawiającego  obowiązku      
    podatkowego należy wskazać nazwę ( rodzaj) towaru  lub usługi ,  których dostawa lub świadczenie  
    będzie prowadzić do jego powstania tj. ,   …………………………………………………………………   
    oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku ................................................................................ 

https://www.google.com/search?q=sp14+zielona+g%C3%B3ra&rlz=1C1JZAP_plPL930PL930&oq=sp1&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i131i433l2j0j0i131i433j69i61j69i60.55381j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://sp14.edupage.org/


 

 

    Uwaga! W przypadku nie skreślenia zamawiający uzna, że  wybór oferty  nie będzie prowadzić  do  
    powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.  
 
9. Oświadczam, że wypełniłem/liśmy  obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  
     RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 
     w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *. 
10. Oświadczam/my, że znany jest mi/nam  fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności  
       przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1  
       ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej , która podlega  
       udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem zapisu  jak poniżej. 
11. Wyrażam/my zgodę na udostępnianie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do  
      informacji publicznej moich/naszych  danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,  
      a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
  1)  załącznik nr 1 - oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków, 
  2)  załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia, wypełniony kosztorys ofertowy, itp.)  
  3)  załącznik nr 3 - projekt umowy 
 
 

 

   ( *) – niepotrzebne  skreślić 

 

 

 

                                                                                           ....................................................................... 
                                                                                            imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby 
                                                                        upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
 

 

* Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub  zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści  oświadczenia 

Wykonawca nie składa) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                Załącznik nr  1  do zapytania ofertowego       

 

 

Znak sprawy: SP14.KG.26.1.21 

 

                                                       OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 
                                                             o spełnianiu warunków  
 

Nazwa zadania: 

Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14 , I-sze piętro 

(dziewczęta i chłopcy). 

Nazwa i adres wykonawcy: 

..................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczam/my, że spełniam/my warunki określone  w 

zapytaniu ofertowym:   

1) jesteśmy w stanie wykonać ww. zadanie, 

2) posiadamy  wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, 

3) dysponujemy odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) jesteśmy  w dobrej  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

……………………………….     dnia .......................... 

 

 

      .......................................................................                                    
                                                                                            imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y  osób/ osoby 
                                                                        upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr  2A do zapytania ofertowego 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45000000-7 Roboty budowlane 

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45442100-8 Roboty malarskie 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

    

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH TOALET SZKOLNYCH. I-sze piętro ( dziewczęta i chlopcy 

)   

ADRES INWESTYCJI   :     65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66  dz. nr 71  Obręb 28 

INWESTOR   :     Szkoła Podstawowa Nr 14   im. Adama Mickiewicza. ADRES 

INWESTORA   :     65-518  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66. 

WYKONAWCA ROBÓT  :     - 

ADRES WYKONAWCY  :     - 

BRANŻA   :     Budowlana 

DATA OPRACOWANIA   :     2021-06-02 

Stawka roboczogodziny  :      

Poziom cen   :     2 kw. 2021 SEKOCENBUD ceny RMS 

NARZUTY 

  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S 

  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S) 

  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :                zł 

Podatek VAT   :                zł 

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł 

Słownie: 
 

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

ipodstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt 

Budowlany, przy założeniu przeciętnych warynków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.  

3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych 

w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 

4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 

5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych 

niż określone w dokumentacji technicznej. 

  

WYKONAWCA : INWESTOR : 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

2021-06-02 



 

 

Dokument został opracowany przy pomocy programu 

NORMA PRO 

K-SP-14-WC-B-Ip(2021).kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 

1 A - REMONT TOALET - I - 

PIĘTRO  ( dziewczęta i chłopcy ) 

      

1.1 Roboty rozbiórkowe       

1.2 Roboty budowlane        

1.3 Instalowanie nawierzchni 

podłogowych 

      

1.4 Roboty izolacyjne       

1.5 Kładzenie glazury       

1.6 Instalowanie drzwi i ścianek       

1.7 Roboty budowlane wykończeniowe 

pozostałe. 

      

1.8 Roboty malarskie       

2 B - Roboty w zakresie usuwania 

gruzu 

      

 RAZEM netto       

 VAT       

 Razem brutto       

Słownie:    



 

 

 

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość 

zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 45214210-5 A - REMONT TOALET - I - PIĘTRO  ( dziewczęta i chłopcy ) 

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1 
d.1. 

1 

KNR-W 4-01 

0346-02 

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowowapiennej 

o grubości 1/4 ceg. 

m2 15,69   

2 
d.1. 

1 

KNR-W 4-01 

0346-03 

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowowapiennej 

o grubości 1/2 ceg. 

m2 30,16   

3 
d.1. 

1 

KNNR-W 3 

0801-04 

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 28,89   

4 
d.1. 

1 

KNNR-W 3 

0614-05 

Rozebranie okładziny ściennej m2 54,40   

5 
d.1. 

1 

KNR-W 4-01 

0353-07 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt. 9,00   

6 
d.1. 

1 

KNR 4-01 

033321 

Przebicie otworów w stropie ( pod piony wentylacyjne i 

instalacyjne ) 

szt. 4,00   

1.2 45000000-7 Roboty budowlane  

7 
d.1. 

2 

KNR 9-01 

010501 

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 m2 29,00   

8 
d.1. 

2 

KNR 2-02 

012207 

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych (2x2 piony ) m 14,00   

9 
d.1. 

2 

KNR 2-02 

012605 

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży 

prefabrykowanych 

m 3,60   

10 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0436-01 

Podstemplowanie  stropów z deskowaniem m 15,00   

11 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0436-05 

Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m 15,00   

12 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0314-02 

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień 

otworów w ścianach z cegieł ( poszerzenie otworów 

drzwiowych ) 

m3 0,23   

13 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0314-04 

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm 2 

x L=1,40 cm ( 3 nadproża ) 

m 8,40   

14 
d.1. 

2 

KNR-W 2-02 

0129-03 

Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych płytkami z betonu 

komórkowego grubości 6 cm 

m2 1,34   

15 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0703-03 

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m 8,40   

16 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0331-03 

Wykucie ( poszerzenie ) otworów w ścianach z cegieł o 

grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 

m3 0,80   

17 
d.1. 

2 

KNR-W 4-01 

0708-03 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy 

cem.-wap. na ościeżach z cegły, 

m 13,20   

18 
d.1. 

2 

KNR 4-01 

020604 

Zabetonowanie otworów w stropach  o powierzchni do 0. 2 m2 

przy głębokości ponad 10 cm ( piony wentylacyjne i 

instalacyjne ) 

szt. 4,00   

1.3 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 

19 
d.1. 

3 

KNR AT-23 

0101-01 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 

- oczyszczenie i zmycie podłoża 

m2 28,89   

20 
d.1. 

3 

ZKNR C-2 0501-

06 

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; 

uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm - regulacja spadków 

m2 28,89   

21 
d.1. 

3 

KNR AT-23 

0101-02 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 

- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 

m2 28,89   



 

 

22 
d.1. 

3 

KNR AT-23 

0101-06 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 

- naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o 

grubości 1 mm 

m2 28,89   

23 
d.1. 

3 

KNR AT-23 

0206-03 

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o 

regularnych kształtach na zaprawie klejowej 

cienkowarstwowej; płytki - wymiary, kolor i wzór jak w PB. 

m2 28,89   



 

 

 

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość 

zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

24 
d.1. 

3 

KNR AT-22 

0105-06 

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną 
jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 

mm 

m 43,04   

1.4 45320000-6 Roboty izolacyjne 

25 
d.1. 

4 

KNR K-04 0602-

06 

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie 

powierzchni poziomej 

m2 28,89   

26 
d.1. 

4 

KNR K-04 0602-

07 

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie 

powierzchni pionowej h=0,4 m 

m2 17,22   

27 
d.1. 

4 

KNR K-04 0602-

05 

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie 

podłoża 

m2 46,11   

28 
d.1. 

4 

KNR K-04 0602-

01 

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2 28,89   

29 
d.1. 

4 

KNR K-04 0602-

02 

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit m2 17,22   

30 
d.1. 

4 

KNR K-04 0602-

03 

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy 

uszczelniającej poziomej 

m 42,72   

31 
d.1. 

4 

KNR K-04 0602-

04 

Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy 

uszczelniającej pionowej 

m 4,80   

1.5 45431200-9 Kładzenie glazury 

32 
d.1. 

5 

KNR AT-42 

0101-01 

Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne - oczyszczenie 

i zmycie 

m2 87,49   

33 
d.1. 

5 

KNR AT-42 

0101-02 

Naprawa podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; 

warstwa szpachli o grubości 1 mm 

m2 87,49   

34 
d.1. 

5 

KNR AT-42 

0101-04 

Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne - gruntowanie 

pod kleje cementowe 

m2 87,49   

35 
d.1. 

5 

KNR AT-42 

0104-05 

Okładziny ścienne na kleju cementowym w pomieszczeniach 

mokrych; - lustra 60 x 60 cm nad umywalkami ( 7 szt ) 

m2 2,52   

36 
d.1. 

5 

KNR AT-42 

0104-02 

Okładziny ścienne na kleju cementowym w pomieszczeniach 

mokrych; płytki - wymiary, kolor i wzór w/g PB. 

m2 87,49   

37 
d.1. 

5 

KNR AT-22 

0102-04 

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - 

ramki pod otwory rewizyjne 

szt. 4,00   

38 
d.1. 

5 

KNR AT-22 

0105-06 

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną 
jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 

mm 

m 18,40   

39 
d.1. 

5 

KNR AT-22 

0104-03 

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w 

narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 

m 16,80   

40 
d.1. 

5 

KNR AT-23 

0218-02 

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej 

zaprawie klejowej 

m 42,00   

1.6 45421131-1 Instalowanie drzwi i ścianek 

41 
d.1. 

6 

KNNR 2 110402 Montaż ościeżnic drewnianych ( 6 szt. ) m2 10,60   

42 
d.1. 

6 

KNR 4-01 

092209 

Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych wewnętrznych o 

powierzchni do 2.0 m2 

szt. 6,00   

43 
d.1. 

6 

KNNR 2 110301 Montaż skrzydeł drzwiowych 90 x 200 wewnętrznych pełnych 

fabrycznie wykończonych - z kratka wentylacyjną. ( 5 szt. ) 

m2 9,00   



 

 

44 
d.1. 

6 

KNNR 2 110301 Montaż skrzydeł drzwiowych 80 x 200 wewnętrznych pełnych 

fabrycznie wykończonych - z kratka wentylacyjną i szybą ( 1 

szt. ) 

m2 1,60   

45 
d.1. 

6 

KNR-W 2-02 

1029-05 

Ścianki ustępowe z płyty HPL gr. 13 mm -  Kabiny WC 5 szt.   

( np.  LC ISO-MAX) 

m2 21,42   

46 
d.1. 

6 

KNR-W 4-01 

0322-10 

Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami m 29,40   

1.7 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. 

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość 

zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

47 
d.1. 

7 

NNRNKB 202 

2702-01 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 

płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 

cm 

m2 28,89   

48 
d.1. 

7 

KNR 0-14 

201101 

Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo - 

kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , 

jednowarstwowa 50 - 01 

m2 5,12   

49 
d.1. 

7 

KNR-W 4-01 

0324-02 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 4,00   

50 
d.1. 

7 

KNR 2-17 

015601 

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w 

cegłach) do 1.5 

szt. 1,00   

1.8 45442100-8 Roboty malarskie   

51 
d.1. 

8 

KNR-W 2-02 

0923-01 

Osłony okien folią polietylenową m2 13,09   

52 
d.1. 

8 

KNR 4-01 

120209 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 

powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany ponad glazurą. 

m2 47,34   

53 
d.1. 

8 

KNR-W 2-02 

1130-01 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2 47,34   

54 
d.1. 

8 

KNR-W 2-02 

2011-02 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm 

z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na 

podłożu z tynku ( ściany ponad glazurą ) 

m2 47,34   

55 
d.1. 

8 

KNR 2-02 

150503 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 

m2 47,34   

2 45111220-6 B - Roboty w zakresie usuwania gruzu   

56 

d.2 

KNR 4-01 

010811 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odl.do 1 km 

m3 10,36   

57 

d.2 

KNR 4-01 

010812 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) 

Krotność = 5 

m3 10,36   

58 

d.2 

Kalkulacja 

własna 

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3 10,36   

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 

Podatek VAT 

Ogółem wartość kosztorysowa robót 

   

Słownie:   

 

    

 

 

 



 

 

Załącznik nr  2B do zapytania ofertowego 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

    

NAZWA INWESTYCJI  :     REMONT I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH TOALET SZKOLNYCH - INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

I KANALIZACJI SANITARNEJ  I-sze piętro ( dziewczęta i chłopcy )  

ADRES INWESTYCJI   :     65-518 Zielona Góra ul. Jaskółcza 66  dz. nr 71  Obręb 28 

INWESTOR   :     Szkoła Podstawowa Nr 14   im. Adama Mickiewicza. 

ADRES INWESTORA   :     65-518  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66. 

WYKONAWCA ROBÓT  :     - 

ADRES WYKONAWCY  :     - 

BRANŻA   :     Instalacja wody zimnej, kanalizacja. 

DATA OPRACOWANIA   :     2021-06-02 

 

Stawka roboczogodziny  :      

Poziom cen   :     2 kw. 2021 SEKOCENBUD ceny RMS 

NARZUTY 

  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S 

  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S) 

  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :                zł 

Podatek VAT   :                zł 

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł 

Słownie: 
 

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod ipodstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o 

Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warynków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.  

3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości 

rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 

4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 

5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie 

gorszych niż określone w dokumentacji technicznej. 

  

WYKONAWCA : INWESTOR : 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

2021-06-02 



 

 

Dokument został opracowany przy pomocy programu 

NORMA PRO 

K-SP-14-WC-WKan-Ip(2021).kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 

1 A - WOD-KAN. - I - PIĘTRO.       

1.1 Roboty rozbiórkowe       

1.2 Roboty instalacyjne wodne i 

kanalizacyjne 

      

2 C - Roboty w zakresie usuwania 

gruzu 

      

 RAZEM netto       

 VAT       

 Razem brutto       

Słownie:    



 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość 

zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 45330000-9 A - WOD-KAN. - I - PIĘTRO. 

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1 
d.1. 

1 

KNR-W 4-01 

0338-01 

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 

na zaprawie cementowo-wapiennej 

m 10,80   

2 
d.1. 

1 

KNR-W 4-01 

0341-01 

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 

na zaprawie cementowo-wapiennej 

m 6,60   

3 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0120-01 

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 1520 mm m 22,60   

4 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0229-08 

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach 

budynku 

m 6,00   

5 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0141-01 

Demontaż baterii umywalkowej szt. 8,00   

6 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0229-04 

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - 

na ścianach budynku 

m 13,00   

7 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0235-06 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 

dopływowych i odpływowych - umywalka 

kpl. 8,00   

8 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0235-08 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 

dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 

kpl. 6,00   

9 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0235-01 

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść 

dopływowych i odpływowych - pisuar 

kpl. 2,00   

10 
d.1. 

1 

KNR-W 4-02 

0233-02 

Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub 

piwnicznego śr. 100 mm 

szt. 2,00   

11 
d.1. 

1 

KNR-W 4-01 

0328-01 

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z 

przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 

m 10,80   

12 
d.1. 

1 

KNR-W 4-01 

0328-03 

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z 

przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 

m 6,60   

1.2 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

13 
d.1. 

2 

KNNR 4 011201 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 

zewnętrznej 20-32 mm o połączeniach zgrzewanych, na 

ścianach w budynkach niemieszkalnych 

m 18,60   

14 
d.1. 

2 

KNR 0-34 

010102 

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - 

jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 

m 15,00   

15 
d.1. 

2 

KNNR 4 011601 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw 

sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 

hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 

mm 

szt. 13,00   

16 
d.1. 

2 

KNNR 4 013201 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur 

z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 

szt. 9,00   

17 
d.1. 

2 

KNR-W 2-15 

0137-01 

Baterie umywalkowe ścienne ( automat. dozujący ) o śr. 

nominalnej 15 mm 

szt. 6,00   

18 
d.1. 

2 

KNR 2-15 

020502 

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z 

łączeniem metodą wciskową 

m 14,00   

19 
d.1. 

2 

KNR 2-15 

020504 

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z 

łączeniem metodą wciskową 

m 11,00   



 

 

20 
d.1. 

2 

KNR 2-15 

020803 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 

z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 

szt. 10,00   

21 
d.1. 

2 

KNR 2-15 

020805 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek 

z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 

szt. 6,00   

22 
d.1. 

2 

KNR 2-15 

022102 

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem 

gruszkowym 

szt. 6,00   

23 
d.1. 

2 

KNR 2-02 

102101 

Płyty parapetowe wnękowe ( pod umywalki ) o szer. 65 cm m2 3,38   

KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość 

zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

24 
d.1. 

2 

KNR-W 2-15 

0234-02 

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 2,00   

25 
d.1. 

2 

KNR-W 2-15 

0218-01 

Wpusty ściekowe podłogowe - metalowe o śr. 50 mm szt. 2,00   

26 
d.1. 

2 

KNR 2-15/GE- 

BERIT 0101-05 

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej 

montowane za ścianą licową 

kpl. 6,00   

27 
d.1. 

2 

KNR 2-15/GE- 

BERIT 0104-01 

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym ustęp kpl. 6,00   

28 
d.1. 

2 

KNNR 4 012701 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 

prob. 1,00   

29 
d.1. 

2 

KNR-W 2-15 

0128-02 

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 

niemieszkalnych 

m 30,00   

2 45111220-6 C - Roboty w zakresie usuwania gruzu    

30 

d.2 

KNR 4-01 

010811 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odl.do 1 km 

m3 4,50   

31 

d.2 

KNR 4-01 

010812 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) 

Krotność = 5 

m3 4,50   

32 

d.2 

Kalkulacja 

własna 

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3 4,50   

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 

Podatek VAT 

Ogółem wartość kosztorysowa robót 

   

Słownie:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr  2B do zapytania ofertowego 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

    

NAZWA INWESTYCJI  :     Remont i modernizacja istniejących toalet - INSTALACJA ELEKTRYCZNA. I-sze piętro ( dziewczęta i 

chłopcy )   

ADRES INWESTYCJI   :     65-518 Zielona Góra ul.Jaskółcza 66. 

INWESTOR   :     Szkoła Podstawowa Nr 14   im. Adama Mickiewicza. 

ADRES INWESTORA   :     65-518  Zielona Góra ul. Jaskółcza 66. 

WYKONAWCA ROBÓT  :     - 

ADRES WYKONAWCY  :     - 

BRANŻA   :     Instalacje elektryczne. 

DATA OPRACOWANIA   :     2021-06-02 

 

Stawka roboczogodziny  :      

Poziom cen   :     2 kw. 2021 SEKOCENBUD ceny RMS 

NARZUTY 

  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S 

  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S) 

  VAT [V] ..................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) 

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :                zł 

Podatek VAT   :                zł 

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł 

Słownie: 
 

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod ipodstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 

2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o 

Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warynków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.  

3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości 

rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 

4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. 

5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie 

gorszych niż określone w dokumentacji technicznej. 

  

WYKONAWCA : INWESTOR : 

Data opracowania Data zatwierdzenia 

2021-06-02 



 

 

Dokument został opracowany przy pomocy programu 

NORMA PRO 

K-SP-14-WC-EL-Ip(2021).kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH 

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 

1 Roboty instalacyjne elektryczne       

1.1 A - WYMIANA INSTALACJI 

ELEKTRYCZNEJ - I PIĘTRO 

      

1.1.1 Roboty rozbiórkowe       

1.1.2 Przewody       

1.1.3 Montaż osprzętu.       

1.1.4 Tablice i aparaty.       

1.1.5 Oprawy       

1.1.6 Prace uzupełniające.       

1.1.7 Badania odbiorcze i pomiary.       

1.2 C - Roboty w zakresie usuwania 

gruzu 

      

 RAZEM netto       

 VAT       

 Razem brutto       

Słownie:    



 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość 

zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne    

1.1 45311000-0 A - WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - I PIĘTRO    

1.1. 

1 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe    

1 Kalkulacja własna Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. kpl. 1,00   

1.1. 

2 

45316000-5 Przewody    

2 KNNR 5 020405 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 

7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 

3x1,5 mm2 ( instalacja wentylatorów ) 

m 24,00   

3 KNNR 5 020405 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 

7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 

3x2,5 mm2 ( instalacja gniazd wtyczkowych ) 

m 23,00   

4 KNNR 5 020405 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 

7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 

4x1,5 mm2 ( instalacja oświetleniowa ) 

m 38,00   

1.1. 

3 

45316000-5 Montaż osprzętu.    

5 KNNR 5 030201 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 11,00   

6 KNNR 5 030404 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 

wylotach przykręcane 

szt. 5,00   

7 KNNR 5 030602 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 

instalacyjnej 

szt. 4,00   

8 KNNR 5 030803 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 

podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o 

obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 

szt. 2,00   

1.1. 

4 

 Tablice i aparaty.    

9 KNNR 5 040506 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe T2, 2x18p TN-S  o masie 

do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 

przykręcenie 

szt. 1,00   

10 KNNR 5 040601 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wyłącznik główny 

TG 

szt. 1,00   

11 KNR 5-14 

060402 

Przyklejanie tabliczek opisowych szt. 3,00   

12 KNP 18 1301- 

01.02 

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego 

napięcia do 10 pól 

szt 1,00   

13 KNNR 5 040601 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik 

wentylatora 

szt. 5,00   

14 KNNR 5 041002 Wentylatory ścienne wywiewne - łazienkowe. szt. 5,00   

1.1. 

5 

 Oprawy    

15 KNNR 5 050303 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 

świetlówkowa LUG CLASSIC 4x18 W 

kpl. 2,00   

16 KNNR 5 050303 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 

świetlówkowa LUG CLASSIC 4x18 W z MODUŁEM 

AWARYJNYM. 

kpl. 5,00   

1.1. 

6 

45450000-6 Prace uzupełniające.    

17 KNNR 5 120701 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m 25,00   

18 KNNR 5 120905 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 

ścianach lub stropach z cegły 

otw. 10,00   



 

 

19 KNNR 5 120906 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. 

w ścianach lub stropach z cegły 

otw. 2,00   

20 KNNR 5 120907 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w 

ścianach lub stropach z cegły 

otw. 3,00   

1.1. 

7 

 Badania odbiorcze i pomiary.    

21 KNNR 5 130101 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia 

pomiar 5,00   

22 KNNR 5 130401 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 5,00   

1.2 45111220-6 C - Roboty w zakresie usuwania gruzu    

23 KNR 4-01 

010811 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odl.do 1 km 

m3 1,50   

24 KNR 4-01 

010812 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) 

Krotność = 5 

m3 1,50   

KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość 

zł 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

25 Kalkulacja 

własna 

Opłata za składowanie i utylizację gruzu. m3 1,50   

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 

Podatek VAT 

Ogółem wartość kosztorysowa robót 

    

Słownie:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wzór                                                               Załącznik nr 3 
      UMOWA  NR  1/2021 
                                                           o wykonanie robót budowlanych  
 
zawarta w dniu ………………r. w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra, ul. Podgórna 22,  
65-424 Zielona Góra NIP: 973-100-74-58 – Szkołą Podstawową nr 14 w Zielonej Górze , ul. 
Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra, reprezentowanym przez: 
Aleksandrę Białęcką - Dyrektora  działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta przy 
kontrasygnacie pani Ani Piątek - Głównego Księgowego ,zwanym dalej „Zamawiającym”  z jednej 
strony,                                                              
a  

……………………………………………………………………. 

z siedzibą w………………………….....................  przy ul…………………………………………………….,  

zarejestrowanym w Krajowego Rejestru Sądowego w ………………………… 

pod nr………….…………,  

NIP………….,  

reprezentowanym przez ……………………………………………… 

zwanym dalej  „Wykonawcą”, z drugiej strony, 

  

o następującej treści: 

§ 1 

1) Zamawiający zleca na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
pn. „Remont i modernizacja istniejących toalet uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 14 , 
I-sze piętro (dziewczęta i chłopcy)’’   

2) Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową określony jest  kosztorysem ofertowy 
stanowiącym integralną część umowy. 

3) Zakres prac obejmuje: 
a) Demontaż i rozbiórka istniejących toalet, usuniecie i utylizacja gruzu i innych odpadów 
b) Wykonanie i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej 
c) Wykonanie zabudowy instalacji  
d) Ułożenie płytek podłogowych i glazury ściennej, malowanie montaż sufitów 
e) Montaż: drzwi, kabin WC, urządzeń sanitarnych, oświetlenia 

4) Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 
wymogami BHP, p.poż., organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy i terminowość  
wykonania .     

6) Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi 

i propozycje dotyczące realizacji umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie powstałych 

utrudnień hamujących prace. 
7) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz dokonał wizji terenowej i 

nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących zakresu prac oraz warunków lokalizacyjnych prowadzenia 
robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny. 

8) Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność 
prawną i finansową za szkody wyrządzone w tracie realizacji robót budowlanych Zamawiającemu i 
osobom trzecim.  

9) Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność 
prawną za bezpieczeństwo osób trzecich i osób, z udziałem których wykonuje przedmiot umowy.  

10) Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 
Zamawiającego. 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf


 

 

 
 § 2 

1) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 27.08.2021 
2) Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ………….2021 r. 

 

       § 3 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

 
1) przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy; 
2) odbioru końcowego robót przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 
1) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową  oraz 
postanowieniami umowy; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
3) zorganizowania zaplecza budowy i jego zabezpieczenia z zachowaniem najwyższej staranności; 
4) przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie 

wykonywanych prac w trakcie prowadzenia robót   i po ich zakończeniu; 
5) przygotowania i zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w 

czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad; 
6) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych  

z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy; 
7) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów 

powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

Ustala się cenę ofertową  z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy na kwotę     

1) .............. zł. bez podatku VAT. (słownie .: ....................... złotych 00/100).  Podatek VAT wynosi 

............ % tj. ............. zł. ( słownie.: .............................................. złote 00/100).Łącznie brutto  

.............. zł. ( słownie:.............................................. złotych 00/100). 

2) Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom obejmuje wszelkie 

narzuty i dodatki dla Wykonawcy.  

3) Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, 

ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego.  

        

§ 5 

1) Płatność za wykonany i odebrany przedmiot umowy określony w  § 1 nastąpi  na podstawie faktury 

wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami na adres:  

 
Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65- 424 Zielona Góra , NIP: 973-100-74-58  

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 14  im. A. Mickiewicza , ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra 

 
2) Płatność za fakturę odbędzie się w terminie 14 dni,  licząc od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury na adres odpowiednio określony w ust. 1 przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem ust. 4.  

3) Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia  do czasu usunięcia 
wad stwierdzonych protokołem odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

 
§ 6 

1) Wykonawca udzieli 36 miesięcznej  gwarancji na  wykonane prace i rękojmi za wady robót na okres 
przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 

2) Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. 

 



 

 

§ 7 

1) Zamawiający dokona odbioru końcowego  robót w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia przez 

Wykonawcę. 

2) Z odbioru robót Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który określa sposób  

i termin usunięcia wad jakościowych. 

3) Zamawiający zawiadomi uczestników odbioru o wyznaczonym terminie odbioru końcowego.  

4) Zamawiający  przystąpi do końcowego odbioru robót w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia gotowości 

do odbioru.  

5) Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 

zakończenia robót.   

§ 8 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,   Zamawiający 

może odstąpić  od umowy, w terminie 30 dni  od   powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2) Niedotrzymanie terminu realizacji umowy  przez Wykonawcę  z  przyczyn,   za które nie ponosi 

odpowiedzialności Zamawiający, może być powodem  odstąpienia od    umowy przez 

Zamawiającego.  

3) Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2,   

Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.  

4) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o  którym mowa w  § 4 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.  

 

§ 9 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych w § 2 terminów realizacji robót, w 

wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o  której mowa w  § 4 ust 1, 
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót i w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust 1, 
c) jeżeli szkoda rzeczywista przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które 

Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez 
Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 10 % kwoty 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury. 

 
§ 10 

1) Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 z udziałem 
Podwykonawcy (-ów) …………….. za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną 
odpowiedzialność. 

2) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia 
umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a 
także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 
Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy. 

3) W przypadku o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu najpóźniej przed dniem rozpoczęcia robót, umowę przelewu wierzytelności ( cesji) 
o wypłatę należnego wynagrodzenia  za  wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w zakresie prac 
zleconych Podwykonawcy, zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. Wynagrodzenie za 
wykonaną przez Podwykonawcę część przedmiotu umowy płatne będzie bezpośrednio na rzecz 
tego Podwykonawcy. 

4) Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych 
Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części 
przedmiotu zamówienia. 

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z 
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy 
od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2. 



 

 

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w 
terminie 3 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7)  
§ 11 

1) Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu 
umowy jest Pani Aleksandra Białęcka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr14 w Zielonej Górze 

2) Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie jest Pan…………………………….., telefon  nr 
.......................................... 

§ 12 

1) 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 oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

2) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 

Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót. 
 

§ 13 

1) Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 

umową między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. 

Zawiadomienia mogą być przekazywane pisemnie (osobiście, kurierem lub listem poleconym) lub 

faksem. W przypadku zawiadomień przekazywanych faksem każda ze stron na żądanie drugiej 

strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Ponadto zawiadomienia przekazywane faksem 

powinny być niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.  

2) Powiadamianie każdej strony jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

 

§ 14 

W sprawach nie regulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego ,  ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo budowlane  a także przepisy regulujące 

ochronę danych osobowych oraz ochronę informacji poufnych. 

 
§ 15 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie, pod rygorem nieważności.   

§ 17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 

Integralną część umowy stanowi:  

1) kosztorys ofertowy,  

2) zapytanie ofertowe  
 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 

 

                           ………………………….                                             ……………………….. 


