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Część I Specyfikacji: 

 

1. Nazwa (firma) oraz  adres Zamawiającego; 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ''Siedlisko'' 

ul. Czarna 2 

47-120 Zawadzkie 

2. Tryb udzielenia zamówienia; 

Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej               

193 000 EURO, na podstawie art. 10 oraz 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stażu, w ramach projektu pn.: „„Punkt 

Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac remontowo – budowlanych”.  

Szczegółowy zakres zamówienia określa Część IV Specyfikacji. 

Przedmiot zamówienia wg kodu CPV:     

80500000-9 Usługi szkoleniowe  

80421000-1 Usługi szkoleniowe specjalistyczne  

4. Termin wykonania zamówienia;   

do dnia 04.07.2011 r. do dnia 31.08.2011 r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków;  

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu są następujące: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy spełniają  warunki, 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnienia 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 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24, ust. 1, 2, 4 ustawy Pzp., 

3. Złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Sprawdzenie spełniania warunków jw. odbywać się będzie poprzez badanie treści dokumentów 

załączonych w treści oferty oraz innych koniecznych czynności zmierzających do zbadania 

poprawności i wiarygodności złożonej oferty wg formuły „spełnia”,  „nie spełnia”. 
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6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach 

określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda (...) następujących dokumentów: 

• oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 2 do SIWZ, 

• aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy – wzór oświadczenia dla Wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, 

zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniach 

określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda (...) następujących dokumentów: 

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według 

wzoru 

• stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ, 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami - załącznik Nr 5 do SIWZ. 

• oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień;  załącznik Nr 6 do SIWZ. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może 
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żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w § 2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9, 

dotyczącej tych podmiotów. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami; 

Ustala się, że wzajemny kontakt Zamawiającego z Wykonawcami odbywał się będzie zasadniczo 

w sposób pisemny na adres siedziby Starostwa. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie 

dokumentów drogą faxu (nr fax. 77 4620049) lub drogą elektroniczną na adres 

jpietrzela@interia.pl, jednakże w przypadku przesłania dokumentów inną drogą niż pisemna 

każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do: 

• niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, 

• przesłania dokumentu w oryginale w terminie nie dłuższym niż 2 dni kalendarzowych. 

 Nie dotrzymanie terminu j.w. skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielają w godzinach od 8
00

 do 13
00 

 w sprawie procedury 

przetargowej i przedmiotu zamówienia – Teresa Truch – Zastępca Prezesa Zarządu (tel. 508 320 

561), w siedzibie Zamawiającego tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym ''Siedlisko'', ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie, biuro Projektu (budynek: 

Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem)   

8. Wymagania dotyczące wadium; 

Rezygnuje się z wadium. 

9. Termin związania z ofertą; 

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania ofert; 

10.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. 

10.2. Kopertę podpisać w następujący (lub podobny) sposób: PRZETARG NIEOGRANICZONY – 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika 

prac remontowo-budowlanych.  

10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. Ofertę składa 
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się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty powinny być trwale 

spięte (zszyte), w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty, a każda zapisana 

strona ponumerowana. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający 

ofertę. 

10.4. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 

oświadczenia i załączniki określone w pkt 6 SIWZ.  

10.5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

10.6. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem 

prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności 

gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje 

uprawnienia. 

10.7. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych może 

zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 

10.8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji” i wydzielone w formie załącznika. 

10.9. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

sporządzone i podpisane przez Wykonawcę. 

10.10. Oferta winna być przygotowana na drukach wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszej SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać 

wszystkie elementy i opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej SIWZ. 

10.11. Prócz dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ na ofertę składają się następujące 

dokumenty:  

• formularz ofertowy – załącznik  Nr 1 do SIWZ, 

• w przypadku wystąpienia podwykonawców, wykaz prac które zamierza się powierzyć 

załącznik Nr 7 do SIWZ, 

• w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do 

reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają  pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa  (art. 23 

ustawy Pzp), 
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• w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy 

w imieniu wykonawcy występuje inna osoba).    

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

11.1. Zamkniętą opisaną kopertę zawierającą ofertę, napisaną w języku polskim, należy złożyć w 

terminie do dnia 21.06.2011 r. do godz. 1300
 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym ''Siedlisko'', ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie, w Biurze Projektu (budynek: 

Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem). 

11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2011 r. o godz. 1400
 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ''Siedlisko'', ul. Czarna 2, 47-120 Zawadzkie, w Biurze Projektu 

(budynek: Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem) 

 

12. Opis sposobu obliczania ceny; 

12.1. Oferta powinna zawierać cenę za całość zamówienia. Cena może być tylko jedna i stanowi 

sumę ceny za wykonanie zadania – tzw. wynagrodzenie ryczałtowe. 

12.2. W cenie zadania mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania dla danej części zadania 

stanowiących przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące 

wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot zamówienia. 

12.3. Cena oferty powinna być wyliczona na podstawie powszechnie obowiązujących cenników i 

cen rynkowych z szczegółowym uwzględnieniem zakresu przedmiotu zamówienia. 

12.4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego wysokość oferty cenowej odpowiada 

zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz jej wyliczenie nastąpiło wg 

warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto wykonania zamówienia (kryterium oceny - 100%). 

Ważna oferta z najniższą ostateczną ceną brutto wykonania przedmiotu zamówienia zostanie 

uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe ważne oferty ocenione zostaną odpowiednio             

w kolejności rosnącej wg rosnących oferowanych cen brutto zawartych w ofertach. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

Umowa zostanie zawarta po 5 dniach od daty ogłoszenia i ostatecznego powiadomienia                

o wyniku postępowania. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Wg załączonego projektu umowy. 
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16. 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; 

Wg załączonego projektu umowy oraz części III Specyfikacji. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia;   

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.    
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Część II Specyfikacji: 

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 

jedynie na całość zamówienia. 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

3. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

Zamawiający nie dopuszcza udzielania wykonawcy zamówień uzupełniających. 

4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; 

Nie dotyczy. 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenie  w walutach obcych; 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania zadania w walutach obcych.  

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:   

a) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej, 

b)  wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne 

urządzeń informatycznych, 

c) informacje, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji 

elektronicznej; 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w 

szczególności: 

a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych 

osób, 
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Nie dotyczy. 

b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub 

utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, 

Nie dotyczy. 

c)  uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,             

o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.  

Nie dotyczy. 
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Część III Specyfikacji: 

 

1. Podwykonawcy 

1.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie w części lub w całości przedmiotu niniejszej  

umowy osobie trzeciej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy i zawarcia 

przez wykonawcę umowy w formie pisemnej z podwykonawcą – z tym, że pełną 

odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonywanych robót ponosi  Wykonawca. 

1.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcy – na załączniku Nr 7 do SIWZ. 

1.3. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona         

podwykonawcom – załącznik Nr 7 do SIWZ. 

W przypadku wykazania podwykonawców w umowie zostanie wprowadzony poniższy zapis: 

1. Wykonawca może, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, zlecić wykonanie części prac, 

innym podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 647
1
 ustawy Kodeks Cywilny. W 

przypadku uzyskania zgody Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia łącznie z fakturą za 

wykonane roboty: 

1) Oświadczeń podwykonawców potwierdzających zaspokojenie przez Wykonawcę ich roszczeń w 

zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą 

lub 

2) Cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawcy wraz z 

oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac 

objętych daną fakturą. 

2. Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zlecenie części prac podwykonawcy, 

w szczególności jeżeli: 

1) umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią: niniejszej  Umowy, 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub złożonej oferty, 

2) zakres robót, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,  wykracza 

poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą Wykazie części zamówienia,  których realizację 

Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom, 

3) termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni. 

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

było działanie uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników. 
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4. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez Podwykonawców dalszych 

podwykonawców. 
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Część IV Specyfikacji: 

 

Szczegółowy zakres zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stażu na Pomocnika robotnika prac remontowo -

budowlanych dla trzynastu beneficjentów. Praktyczne przyuczenie odbywać się będzie w trybie 

ośmiogodzinnym na dwie zmiany pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry. Z uwagi na różnorodne 

deficyty poznawcze i psychofizyczne beneficjentów wykonawca zadania zobowiązuje się do 

zatrudnienia 1 asystenta na trzech uczestników.  

Staż skierowany jest do osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym w wieku 17-26 

lat, niezatrudnianych, wykluczonych społecznie, posiadających orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności i powinien odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku. Jeśli uczestnicy 

wyrażą zgodę zajęcia mogą odbywać się w dniach wolnych od pracy. Kandydaci na staż zostaną 

wskazani przez Zamawiającego. Uczestnicy stażu podejmą praktyczne przyuczenie do zawodu              

w zakresie prac remontowo – budowlanych wykonywanych w obiekcie, którym dysponuje 

Stowarzyszenie zlokalizowanym w Staniszczach Wielkich, ul.  Kościelna 10. 

Wykonawca w trakcie trwania stażu zapewni uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy             

i nauki. W związku z powyższym pomieszczenia, w których realizowane będą zajęcia  muszą być 

bezwzględnie dostosowane do prowadzenia zajęć, to samo tyczy się prac wykonywanych na 

zewnątrz budynku.  Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć. 

Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram realizacji zajęć do dnia 

podpisania umowy. Harmonogram może ulec zmianie, każda zmiana wymaga zgody 

Zamawiającego.  

Wykonawca przed rozpoczęciem  stażu ma obowiązek zapoznać uczestników z jego szczegółowym 

zakresem tematycznym. 

Zakres zagadnień realizowanych przez uczestników w trakcie 172 godzin stażu: 

Szkolenie na pomocnika robót murarsko – tynkarskich: odbicie tynków wewnętrznych                            

z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach; uzupełnienie tynków; kładzenie 

posadzki z płytek z kamienie sztucznych; montaż krawężników betonowych pod ogrodzenie. 

Prace związane z montażem ogrodzenia: montaż ogrodzenie z paneli ocynkowanych; naprawa i 

malowanie ogrodzenia. 

Szkolenia na pomocnika robót malarskich: przygotowanie powierzchni do malowania farbami 

emulsyjnymi; szpachlowanie nierówności; gruntowanie podłoża emulsją; malowanie farbami 

akrylowymi ścian, grzejników rur wodociągowych itp.  

Szkolenie na pomocnika w pracach rozbiórkowych: obserwacja rozbiórki dachu; porządkowanie, 

segregowanie demontowanej dachówki; obserwacja rozbiórki ścian, filarów i kolumn z cegły; 
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segregowanie cegły; ręczny załadunek na terenie rozbiórki.  

Szczegółowy zakres prac remontowych uczestników stażu stanowi przedmiar robót stanowiący 

załącznik do SIWZ. Przedmiar robót stanowi dla Zamawiającego tylko przybliżony zakres robót, 

który może ulec zmianie podczas trwania stażu. Sposób zmiany zakresu prac do wykonania określa 

przy zgodzie wykonawcy zamawiający. Mając na uwadze charakter stażu powyższy przedmiar 

stanowi tylko pogląd wykonawcy na zakres prac wykonywanych w ramach stażu.  

Staż powinien zakończyć się: 

zdobyciem przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w charakterze Pomocnika 

robotnika prac remontowo – budowlanych, 

wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę.  

Termin: od 4 lipca 2011 r.  do 31 sierpnia 2011 r. z wyłączeniem 15 sierpnia. Zajęcia odbywać będą 

się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. 

Uwaga: Termin stażu może ulec zmianie. Zmiany terminu może dokonywać tylko Zamawiający.  
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Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. 

2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp – załącznik Nr 2  do SIWZ. 

3. Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

Pzp – załącznik Nr 3 do SIWZ. 

4.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – 

załącznik Nr 4 do SIWZ. 

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – 

załącznik Nr 5 do SIWZ. 

6. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

załącznik Nr 6 do SIWZ. 

7. Podwykonawcy – załącznik Nr 7 do SIWZ. 

8. Projekt umowy. 

9. Przedmiar robót. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

                              (pieczęć Wykonawcy) 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie stażuw ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Wykonawca: 

  

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

  

Zarejestrowany adres Wykonawcy:  

  

Numer telefonu:  

  

Numer faxu:  

  

REGON:  

  

NIP: 

 

 

                                         

1. Po zapoznaniu się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, my niżej podpisani składamy 

niniejszą Ofertę w postępowaniu przetargowym, którego celem jest przyznanie zamówienia 
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Wykonawcy, który podejmie się realizacji zadania pn.: 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi   w SIWZ.  

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę ............................................................ zł 

(słownie: .......................................................................................................................złotych) netto, 

które zostanie zwiększone o należny podatek VAT w wysokości ........ %. 

Ogółem wartość brutto zamówienia wynosi ................................................................................zł 

(słownie: ............................................................................................................................... złotych). 

3. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z terenem realizacji zamówienia oraz z warunkami zamówienia zawartymi 

w SIWZ, projektem umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i akceptujemy je bez 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 

oferty, 

2) w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

3) wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ akceptujemy w całości, 

4) spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, 

6) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

7) całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w czasie określonym w SIWZ, 

8) Reklamacje należy kierować na adres:   

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

 (brak wypełnienia j.w.) traktowane będzie jako informacja, iż reklamacje kierować należny    

na adres siedziby wykonawcy), 

9) akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. 

4. Zastrzeżenia Wykonawcy. 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępniane: 

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

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

OFERTA z załącznikami zawiera łącznie: ............. ponumerowanych i parafowanych wypełnionych 

stron. 
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Załączniki do oferty: 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

6. ............................................................... 

7. ............................................................... 

8. ............................................................... 

 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w zakresie art. 24 ust. 1 Ustawy 

                        (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

 

Oświadczamy że : 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy. 

 

 

 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

               (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

 

Oświadczam że : 

1. nie otwarto likwidacji/otwarto likwidację*) prowadzonej przez mnie działalności 

gospodarczej; 

2. nie ogłoszono mojej upadłości/ogłoszono moją upadłość*); 

3. po ogłoszeniu upadłości zawarłem/nie zawarłem*) układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego. 

 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 

 

*) – niepotrzebne skreślić 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU 

WARUNKÓW UDZIAŁU                                     

W POSTĘPOWANIU                          

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

                         (pieczęć Wykonawcy) 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

 

Oświadczamy że : 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli                                    

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć              

w wykonywaniu zamówienia 

                             (pieczęć Wykonawcy) 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

 

 

Nazwisko i imię 

 

Posiadane kwalifikacje- 

uprawnienia 

(rodzaj/numer) 

 

Proponowany zakres 

wykonywanych czynności 

 

   

   

   

   

   

 

Uwaga! Można dołączyć kserokopie uprawnień i aktualne zaświadczenie z Izby Samorządu Zawodowego 

 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ 
UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE 
UPRAWNIENIA 

                                          (pieczęć wykonawcy) 
 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane               

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 

 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

 

 

PODWYKONAWCY 

                                (pieczęć Wykonawcy) 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie stażu w ramach projektu „Punkt Wsparcia” - staż na Pomocnika robotnika prac 

remontowo-budowlanych 

Zakres prac do wykonania 

przez podwykonawcę 

Wartość prac do wykonania 

przez podwykonawcę 

  

  

  

  

W/w podwykonawca posiada: 

1. Zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi prac. 

2. Uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac. 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników. 

  Wykonawca/Upełnomocnieni  

przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data) (imię i nazwisko) (podpis, pieczęć) 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

UMOWA – Projekt  

zawarta w dniu ..........................2011 r. w Zawadzkiem 

 

pomiędzy 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ''Siedlisko'', z siedzibą:                            

47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2, w imieniu którego działają: 

1. Joanna Pietrzela 

2. Teresa Truch 

Zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a 

 

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

Zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą  

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę – polegającą na przeprowadzeniu 

stażu – pomocnik robotnika prac remontowo-budowlanych w ramach projektu „Punkt Wsparcia” 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach i w zakresie uregulowanym postanowieniami 

niniejszej umowy. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust.1  zgodnie              

z obowiązującymi przepisami prawa, normami branżowymi, oraz przy zachowaniu należytej 

staranności. 

§ 2. 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zawiera oferta Wykonawcy oznaczona nr 

.............. z dnia ..............2011r. stanowiąca integralną część umowy. 

2. Ewentualne zmiany wprowadzane na etapie wykonania zadania muszą być uzgodnione                              

z Zamawiającym w formie pisemnej. 
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§ 3 

1. Staż będzie odbywać się ściśle według harmonogramu sporządzonego przez Wykonawcę                        

i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu stażu 

a także wszystkich zmian w czasie trwania projektu. Zmiany harmonogramu dokonane przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy nie stanowią zmiany umowy i mogą być dokonywane 

przez Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez przekazanie Wykonawcy nowego 

harmonogramu. 

2. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających                             

z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 

3. Wykonawca musi posiadać ważne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w zakresie 

przepisów BHP i ppoż. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi odpowiednie 

dokumenty. 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy określony §1 zgodnie z przyjętą 

ofertą, na kwotę ............................................... zł netto (słownie: 

................................................................. zł), tj. ............................................... zł brutto (słownie: 

............................................... zł) 

2. Cena określona w pkt. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje całkowity koszt kompletnego wykonania 

zamówienia. 

3. Strony ustalają, że cena wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ceną stałą w okresie 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 

4. Wykonawca nie ma prawa pobierać od uczestników stażu jakichkolwiek opłat za przeprowadzone 

staże.  

§ 5 

Zgodnie z harmonogramem stażu, który stanowi załącznik 1 do niniejszej umowy dopuszcza się 

dokonanie zapłaty na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury.  

 Podstawą wystawienia faktury są listy obecności stażystów podpisywane na każdym szkoleniu jak 

również dokumenty wskazujące odbycie wymaganych przepisami prawa godzin stażu. 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności faktur wykonawcy w terminie 

14 dni od daty otrzymania faktury w ramach posiadanych środków finansowych na koncie bankowym 

projektu. 

§ 6 

W przypadku braku możliwości odbycia stażu w danym dniu Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Kierownika Projektu Panią Teresę Truch o tym fakcie co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem bądź 

zapewni odpowiednie zastępstwo, które umożliwi dalszą, programową realizację stażu. 
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§ 7 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne  

w następujących wypadkach i wysokościach: 

−     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 30 % wartości umownej brutto, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

−     Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne 10 % wartości umownej brutto w razie odstąpienia 

przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) 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 powyższych 

okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. W przypadku nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy. 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 04.07.2011 r. do dnia 31.08.2011 r.  

§ 10 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

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 dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje mu jednak kara umowna opisana w § 7 umowy. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 12 

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 14 
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Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Lp Normatyw Opis 

1 Prace rozbiórkowe – Budynek nr 1 

1.1.' KNR 04-01-0508-0200 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 

Obmiar = 122.1200 m2
 

1.2.' KNR 04-01-0430-0400 Rozebranie elementów więźb dachowych – ołacenie dachu o 

odstępie łat do 24 cm 

Obmiar = 122.1200 m2
 

1.3.' KNR 04-01-0430-0600 Rozebranie elementów więźb dachowych – więźby dachowe proste 

Obmiar = 122.1200 m2
 

1.4.' KNR 04-01-0349-0200 Rozebranie ścian, filarów kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej 

Obmiar = 80.6200 m3
 

1.5.' KNR 04-04-1101-0200 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem skrzyniowym  

Obmiar = 80.6200 m3
 

1.6.' KNR 04-04-1101-0500 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod. za każdy nast. rozp. 1 

km 

Odległość na miejsce rozładunku 10 km 

Obmiar = 80.6200 m3
 

2 Budynek 2 
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2.1.' KNR 04-01-0212-0300 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojnych 

Obmiar = 5.7300 m3
 

2.2.' KNR 04-01-0349-0200 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-

wapiennej 

Obmiar = 18.5200 m3
 

2.3.' KNR 04-01-0348-0100 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ ceg. na zaprawie wapiennej 

Obmiar = 38.2500 m3  

2.4.' KNR 04-04-1101-0200 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem skrzyniowym na 

Obmiar = 23.1100 m3
 

2.5.' KNR 04-04-1101-0500 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem ciężarowym – dod. za każdy nast. rozp. 1 

km 

Obmiar = 23.1100 m3
 

3 Roboty murarskie i tynkarskie 

3.1.' KNR 04-01-0701-0500 Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na 

ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m
2
 

Obmiar = 18.9200 m2
 

 

3.2.' 

 

KNR 04-01-0711-0300 

Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. 

prostok. na podł. z cegły i pustaków 

Obmiar = 18.9200 m2  

3.3.' KNR 04-01-1204-0800 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków z poszpachlow. Nierówności 

Obmiar = 96.3400 m2
 

3.4.' KNR 00-23-2611-0300 Przygotowanie starego podłoża – dwukrotne gruntowanie emulsją 

ATLAS UNI-GRUNT 

Obmiar = 157.8200 m2
 

3.5.' KNR 04-01-1204-0100 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 

wewnętrznych sufitów  
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Obmiar = 61.4400 m2
 

3.6.' KNR 04-01-1204-0200 Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOYMI starych tynków 

wewnętrznych ścian 

Obmiar = 96.3800 m2 

3.7.' KNR 04-01-1212-2300 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych – 

wariant 1 

Obmiar = 5.7600 m 

3.8.' KNR 04-01-1212-2800 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o 

śr. do 50 mm – wariant 1 

Obmiar = 27.0000 m 

4 Sala nr 2 

4.1.' KNR 04-01-0701-0500 Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na 

ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m
2
 

Obmiar = 14.0400 m2
 

4.2.' KNR 04-01-0711-0300 Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. 

prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5 m
2
 w 1 miej.) - wariant 1 

Obmiar = 14.0400 m2
 

4.3.' KNR 04-01-1204-0800 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 

starych tynków z poszpachlow. nierówności 

Obmiar = 99.8000 m2
 

4.4.' KNR 00-23-2611-0300 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie farbami akrylowymi 

– dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 

Obmiar = 99.8000 m2
 

4.5.' KNR 04-01-1204-0100 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 

wewnętrznych sufitów 

Obmiar = 24.3000 m2
 

4.6.' KNR 04-01-1204-0200 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków 

wewnętrznych ścian  

Obmiar = 74.8000 m2
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4.7.' KNR 04-01-1212-2300 Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych – 

wariant 1 

Obmiar = 2.5600 m 

4.8.' KNR 02-25-0307-0100 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – budowa 

– Obmiar 130 x 1.50 = 195 m
2
 

Analogia – montaż ogrodzenia naz paneli ocynkowanych 

Obmiar = 195.0000 m2
 

 

4.9.' 

KNR 02-31-0402-0300 Ława pod krawężniki betonowa zwykła  

Obmiar = 1.5000 m3
 

4.10.' KNR 00-11-0316-0300 Nawierzchnie z kostki betonowej typu NASTALITE fi 6.0 cm na 

podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem  

Obmiar = 38.4600 m2
 

4.11.' KNR 00-12-1118-0100 Posadzki z płytek o wymiarach 20 x20 cm, układanych metodą zwykłą 

Obmiar = 4.0000 m2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


