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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej 

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 
 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: 

 

„Termomodernizację budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin” 
 
SPIS TREŚCI : 
Rozdział I Forma oferty; 
Rozdział II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; 
Rozdział III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 
Rozdział IV Jawność postępowania; 
Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty; 
Rozdział VI Wykonawcy zagraniczni; 
Rozdział VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia, Podwykonawcy; 
Rozdział VIII Wadium; 
Rozdział IX Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Wykonawców  

z Zamawiającym;  
Rozdział X Sposób obliczenia ceny oferty;  
Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert; 
Rozdział XII Wybór oferty najkorzystniejszej;  
Rozdział XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
Rozdział XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej; 
Rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki: 

Załącznik nr  1 formularz oferty 
Załącznik nr  2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
Załącznik nr  3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich 
Załącznik nr  4 wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr  5 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

     Załącznik nr  6 wzór umowy 
     Załącznik nr  7 dokumentacja techniczna 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. 
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ROZDZIAŁ I Forma oferty 

 

1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w 

tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz). 

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do siwz. 

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o 

ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę.  

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w 

których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 

7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 

ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Przetarg 

nieograniczony, oferta na: Termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin 

(sprawa 06/17), nie otwierać przed 16.05.2017 r., przed godz. 12:30” - bez nazwy i 

pieczątki Wykonawcy; 

2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak, aby 

można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 

13. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, Zamawiający 

nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.  

 

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

terminem składania ofert, przy czym: 

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą 

wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1 z 

dopiskiem „wycofanie”. 

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż złożoną ofertę 

zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian. Jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za 

sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca 

winien dokumenty te złożyć. 
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Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i 

zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 12 ppkt 1) i 2), przy czym koperta 

zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”. 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

3. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę 

Wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty. 

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.  

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz. 

5. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia został określony w Rozdziale V siwz. 

6. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5. 

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co 

najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 

zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania 

 

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia 

się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą 

elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 

za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści 

złożonych ofert. 
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5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą 

być one udostępnione. 

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością 

poniesienia dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym przez wnioskodawcę 

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty 

te pokrywa wnioskodawca.  

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. 

Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy  z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503, z późn. 

zm.)”. 

9. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty. 

 

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.  

 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp; 

2) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, gdzie wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:  

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 

z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.). 
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2. Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej 

określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Minimalny poziom zdolności:  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub 

zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

- co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem łącznie: ocieplenie 

800 m2 ścian styropianem w technologii lekkiej – mokrej, montaż 400 m2 stolarki 

okiennej lub/i drzwiowej, ocieplenie 1000 m2 dachu styropianem i papą; 

 albo 

- wykonał dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem łącznie: ocieplenie      

800 m2 ścian styropianem w technologii lekkiej – mokrej, montaż 400 m2 stolarki 

okiennej lub/i drzwiowej; ocieplenie 1000 m2 dachu styropianem i papą.  

 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

Wykonawców w całości. 

 

b) dysponuje lub będzie dysponować osobą (lub osobami) zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia, tj.: 

b1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą                               

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. 

zm.) – zwane dalej „ustawą - Prawo Budowlane”, do kierowania robotami 

budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;  

b2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą – Prawo 

Budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży budowlanej o 

specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych; 

b3) osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą - Prawo 

Budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. 

 

Osoby o wskazanych wyżej uprawnieniach muszą posiadać aktualne zaświadczenie, iż są 

członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Na podstawie art. 104 ustawy - Prawo Budowlane osoby, które przed wejściem w życie ustawy 
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy 
odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich 
nadania. Ponadto zgodnie z art. 12 a ustawy - Prawo Budowlane samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie określone w art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, mogą również 
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wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych.  
W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 
uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 
zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 
 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać Wykonawcy łącznie. 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału i podmiotach trzecich: 

 

1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów 

określonych w pkt 1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 

2) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt 2, oraz podmioty trzecie, na zasobach których 

Wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają 

wykluczeniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 

podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. 

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich 

składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o 

których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2).  

 

4. Potencjał podmiotu trzeciego: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
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tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

4) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa 

w  ppkt 1), Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1 siwz. 

 

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że: 

 

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w pkt 
1, tj.: 
 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Pzp; 
 
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. 

 

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.: 

 

a) wykaz robót budowlanych zgodnie z treścią załącznika nr 4 do siwz, wykonanych 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty.  

 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną 

składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, 

natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem.    
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b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z 

treścią załącznika nr 5 do siwz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a wraz z przedmiotowym 

wykazem aktualne zaświadczenia, potwierdzające że są członkami właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa.  

 

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. 

wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast inne dokumenty 

(zaświadczenia) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 

6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

 

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.   

3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów; 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 

2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); 

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 

6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy 

Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców); 

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 
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oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia 

zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; 

2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

składających ofertę wspólną. 

4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 

 

8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

7) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 
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8) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

9) W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp. 

10) Uwaga ! Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może, najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

11) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 

pozostałych ofert. 

 

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni 

 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i jeżeli jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia 
wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 
(Dz. U. z  2016 r. poz. 1126) zamiast  dokumentów o których mowa w § 5 pkt 4 ww. 
rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokument lub dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 ww. 
rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 
dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 
ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy 
Pzp, jeżeli Zamawiający wymagał zgodnie z siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w 
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którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu.  

 

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia, 

Podwykonawcy 

 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30.10.2017 r. Składa się on z trzech niżej 
wskazanych etapów: 

- etap I: obejmuje roboty z terminem realizacji do 31.08.2017 r. (minimum 25 % wartości 
robót), 

- etap II: obejmuje roboty z terminem realizacji do 30.09.2017 r., 
- etap III: obejmuje roboty z terminem realizacji do 30.10.2017 r. (minimum 25 % 

wartości robót, maksymalnie 30% wartości robót). 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, a ponadto niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 

3. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia jako kluczowej, którą Wykonawca 
musiałby wykonać osobiście. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 
Podwykonawcom. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania w 
ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium 

 

1. Wadium należy wnieść w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed 

upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.  

2. Wadium może być wnoszone: 

1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego  

nr 86 1010 1599 0144 7213 9120 0000; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do kasy Zamawiającego, 

mieszczącej się na  parterze lewego skrzydła budynku nr 3 przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 92 w Koszalinie, czynnej w dni pracujące od poniedziałku do piątku od 

godziny 11:00 do godziny 14:00. 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 
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4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie 

oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest 

wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia: 

1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski; 

2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie 

gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji 

sądów polskich.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 

jednoznacznie wynikać: 

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej 

kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego 

(beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, 

o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,  

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w 

sposób nieprawidłowy.  

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:  

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 

ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

jego stronie; 

2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 
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13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający 

zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek Wykonawcy. 

16. W ofercie należy wpisać numer konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium  

lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę. 

17. Zamawiający zaleca następujący sposób oznaczenia wadium: 
    „Wadium, przetarg nieograniczony, sprawa nr 06/17”. 

ROZDZIAŁ IX  

Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się 

Wykonawców z Zamawiającym  

 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 7:30 do 15:30. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 

przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-maila, przy 

przekazywaniu następujących dokumentów: 

a) pytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści siwz, 

b) wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź Wykonawcy, 

c) wezwanie kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Pzp, 

d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy, 

e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 

f)  oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

g) wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy, 

h) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,   

i)  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy 

Pzp, 

j)  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 

k) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 

185 ustawy Pzp. 

 

Uwaga: Przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail należy przygotowany i podpisany 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać. 
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4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-

mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w 

momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego 

potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne 

działanie urządzeń Wykonawcy. 

5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 

oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 

muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga, 

aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 

7. Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców: 

 

Zebranie Wykonawców odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży 

Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 92 w Koszalinie.  

Osoba do kontaktu w sprawie zebrania: Waldemar Strucki tel.: 94 34 44 036. Zebranie 

odbędzie się w dniu 04.05.2017 r. o godz.: 11:00. 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust 3a ustawy Pzp, Zamawiający sporządzi informację zawierającą 

zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści siwz oraz odpowiedzi na nie, bez 

wskazywania źródeł zapytań. Informację tą Zamawiający udostępni na swojej stronie 

internetowej. 

 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest  

mjr SG Krzysztof Diaków tel. 94 34 44 062 w godz. 07:30 – 15:30 fax 94 34 44 700 

(czynny całą dobę), e-mail: zamowienia.cos@strazgraniczna.pl 

UWAGA: 

W przypadku wysłania korespondencji e-mailem prosimy o telefoniczne upewnienie się 
pod wskazanym nr telefonu, że została ona przez Zamawiającego otrzymana. Może się 
zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail 
Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji. 
 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 9. 

mailto:zamowienia.cos@strazgraniczna.pl


15 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa 06/17 

 
 

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. 

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej, tym samym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie swojej strony 

internetowej celem uwzględnienia ewentualnych modyfikacji w ofercie. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej. 

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. W ofercie należy podać ostateczną cenę brutto, która będzie całkowitym wynagrodzeniem 

ryczałtowym Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie projektu 

budowlano - wykonawczego (przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy 

przy wycenie robót objętych przedmiotem zamówienia), łącznie z podatkiem VAT, wraz z 

usunięciem wad ujawnionych przy odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

odbiorze końcowym oraz odbiorze ostatecznym. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, 

jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty transportu) oraz koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszty należytego 

wykonania robót, wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz inne koszty do 

poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty 

doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu budowy i zaplecza, likwidacji zaplecza 

budowy, koszty montażu licznika zużycia wody i energii elektrycznej, a także zabezpieczenia 

np. pojemnika na składowanie odpadów pochodzących z robót demontażowych, a także 

prób, pomiarów, rozruchów, badania wody, koszty przeszkolenia 5 pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi systemu wentylacyjnego, systemu solarnego i 

automatyki węzła cieplnego,  sporządzenia instrukcji użytkowania budynku określającej 

procedury i zasady eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z funkcjonowaniem obiektu 

(zrealizowanych w ramach zamówienia), utrzymania w należytym stanie elementów 

wykończenia budynku i wyposażenia, prac związanych z demontażem 

niezinwentaryzowanych instalacji, które mogą znajdować się w posadzce, demontażu i 

ponownego montażu samochodowego dźwignika typu SDO-5 oraz dźwignika 

samochodowego dwukolumnowego BEST LIFT BP2500 wraz z dokumentacją niezbędną do 

odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (montaż należy wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Techniczno – Ruchową). 

2. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę, nawet bez własnej winy, wszystkich 

robót i związanych z tym wydatków lub kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

umowy na warunkach określonych niniejszą umową, ewentualnie powstałe różnice stanowią 

element ponoszonego przez Wykonawcę ryzyka i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia 

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w 

trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Koszalinie przy  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w 

godzinach: 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30 lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 

16.05.2017 r. do godz. 12:00. Oferta musi wpłynąć do Kancelarii Jawnej Zamawiającego 

do dnia 16.05.2017 r. do godz. 12:00. 

2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, w przypadku jej osobistego 

doręczenia lub nadania za potwierdzeniem odbioru.  

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie 

opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową 

oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 16.05.2017 r., o godz. 12:30 w  siedzibie Zamawiającego, 

w budynku nr 3, w pokoju nr 8. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą w nim 

uczestniczyć. 

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest przeprowadzane przez komisję przetargową. 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny 

ofert:  

1) cena – 60 % 

 Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):  

 

                   najniższa cena ofertowa     

     C  = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % 

    cena ofertowa w ofercie ocenianej 
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2) objęcie bezpłatnym serwisem i konserwacją systemu wentylacyjnego, lecz nie 

więcej niż 60 miesięcy (od 0 do 60 m-cy) - 20% 

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „objęcie bezpłatnym serwisem i konserwacją 

systemu wentylacyjnego” (G):  

 

                objęcie bezpłatnym serwisem i konserwacją 

       systemu wentylacyjnego (w przedziale 0 – 60 m-cy) 

G = --------------------------------------------------------------------- x  100 pkt x 20% 

                     60 m-cy  

 

3) skrócenie terminu realizacji zadania, lecz nie więcej niż o 30 dni (od 0 do 30 dni) – 

20%  

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „skrócenie terminu realizacji zadania” (T):  

 

Ilość dni skrócenia terminu realizacji zadania  

                          (w przedziale 0 – 30 dni) 

T = --------------------------------------------------------------------- x  100  pkt x 20% 

                     30 dni  

 

       P = C + G +T 

2. Największa ilość punktów (P) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za 

najwyżej ocenioną. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 

rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a 

także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium(ów) oceny ofert 

określonym(ych) w siwz. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp. 

9. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp 

Zamawiający unieważni postępowanie. 

10. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
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1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania  

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Umowa. 

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 

do siwz.  

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). 

2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

1) harmonogram rzeczowo-finansowy (wg wzoru określonego w załączniku nr 13 do wzoru 
umowy stanowiącego załącznik nr 6 do siwz), a wraz z nim kosztorys robót budowlanych 
na wartość brutto złożonej oferty.  
Po uzgodnieniu między stronami treści harmonogramu, podpisany harmonogram 
rzeczowo-finansowy będzie stanowił jej integralną część; 

2) dedykowaną dla danego kontraktu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie realizacji niniejszego zamówienia wraz z odpowiedzialnością za 
Podwykonawców, za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, powstałe w związku z jego realizacją na 
sumę gwarancyjną wynoszącą, minimum 110% wartości wynagrodzenia wynikającego ze 
złożonej oferty; 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z 

późn. zm.). 

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu 

Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, 

Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
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na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać: 

a) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty 

do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i 

bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta 

gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 

b) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia. 

8) W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą 

prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane 

zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.  

9) Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia  

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat: 

a)  zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

b) przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

c) wypłata, o której mowa w lit. b, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga.  

2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia 

 
UWAGA: Treść niniejszego rozdziału stanowić będzie załącznik nr 12 do umowy. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: 
„Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin” (kod CPV 45320000-6, 
45261000-4, 45310000-3, 45330000-9, 45420000-7, 45430000-0, 45450000-6), które obejmują 
roboty branży budowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej.  
 
Termomodernizacja budynku nr 41, 41A - 41B w m. Koszalin o powierzchni użytkowej 987,00 
m2, realizowana będzie na działce nr 6 w obrębie 19 m. Koszalin (woj. zachodniopomorskie) 
przy ul. Piłsudskiego 92. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację, zgodnie          
z art. 2 pkt 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. 
U. z 2014 r., poz.712). Ulepszenie budynku będzie polegało na przeprowadzeniu prac w wyniku, 
których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do budynku na 
potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Izolacyjność cieplna przegród 
zewnętrznych będzie dostosowana do minimalnych wymagań dotyczących oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej określonych w przepisach techniczno-budowlanych, które obowiązywać 
będą od roku 2021. Poddawany termomodernizacji budynek stanowi własność Skarbu Państwa, 
który został oddany w trwały zarząd Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Straży Granicznej im. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie na podstawie decyzji nr GG.II.72244-1/34/98 
z dnia 15.09.1998 r. Wskazany obiekt wykorzystywany będzie, jako zaplecze techniczne 
Ośrodka, w którym będą zlokalizowane pomieszczenia magazynowe i warsztatowe. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in: 
1. Roboty budowlane kwalifikowalne: 
1.1. Ocieplenie dachu styropianem o powierzchni 1.227,05 m2 wraz z ułożeniem pokrycia z papy 
termozgrzewalnej, rozbiórką i montażem instalacji odgromowej, wymiana świetlików dachowych; 
1.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu o 
powierzchni 947,06 m2 wraz z pracami towarzyszącymi; 
1.3. Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z likwidacją luksferów o 
powierzchni 416,65 m2; 
1.4. Skucie starych i wykonanie nowych posadzek betonowych ocieplanych styropianem o 
powierzchni 931,40 m2 wraz z malowaniem posadzek betonowych żywicą epoksydową i 
wykonaniem posadzki z płytek gresowych; 
1.5. Roboty budowlane towarzyszące związane z realizacją termomodernizacji budynku: 
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a) w pomieszczeniu nr 24 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) - pomieszczenie z 
przeznaczeniem wyłącznie na rozdzielnię ciepła – w zakres robót wchodzą: rozbiórka podestu 
pod kocioł c.o., uzupełnienie posadzki z płytek gresowych, uzupełnienie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo – wapiennej, malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów, 
malowanie farbami olejnymi tynków ścian, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową. 
b) w pomieszczeniu nr 07 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) - pomieszczenie z 
przeznaczeniem wyłącznie na centralę wentylacyjną - w zakres robót wchodzą: rozbiórka 
fundamentu wentylatora, przetarcie istniejących tynków, pomalowanie farbą emulsyjną tynków 
ścian i sufitów; 
c) w pomieszczeniu 09 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) – w zakres robót 
wchodzi: przetarcie istniejących tynków ścian i pomalowanie farbą emulsyjną tynków ścian i 
sufitu na odcinku za kanałem wentylacyjnym; 
d) w pomieszczeniu 03 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) – w zakres robót 
wchodzi: rozebranie okładziny ściennej z płytek na ścianie za centralą wentylacyjną, na 
ścianach z bramami oraz za grzejnikami c.o., uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy 
cementowo – wapiennej; przetarcie oraz pomalowanie farbą emulsyjną istniejących tynków na 
ścianie za centralą wentylacyjną, na ścianach z bramami; z wyłączeniem robót wskazanych w 
pkt. 2.1; 
e) w pomieszczeniu 05 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) - w zakres robót 
wchodzi wykonanie robót w obrębie wnęki przeznaczonej na zamontowanie centrali 
wentylacyjnej obejmujących:  przetarcie istniejących tynków ściany przy której montowana 
będzie centrala wentylacyjna, pomalowanie farbą emulsyjną oraz pomalowanie farbą olejną 
ściany przy której montowana będzie centrala wentylacyjna, pomalowanie farbą emulsyjną 
sufitu; 
f) w pomieszczeniu 10 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) – w zakres robót 
wchodzi: uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych ścian, przetarcie istniejących tynków 
ścian, malowanie farbą emulsyjną tynków ścian oraz sufitu z wyłączeniem robót wskazanych                
w pkt. 2.2. 
g) w pomieszczeniu 04 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) – w zakres robót 
wchodzi: malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian za kanałami 
wentylacyjnymi. 
h) w pomieszczeniu 33 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) – w zakres robót 
wchodzi: przetarcie istniejących tynków ścian i pomalowanie farbą emulsyjną od poziomu 
kanałów wentylacyjnych do sufitu, pomalowanie farba emulsyjna sufitu. 
i) w pomieszczeniach zaplecza socjalnego 26,27,29,30 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do 
wzoru umowy) – w zakres robót wchodzi: uzupełnienie okładziny sufitu podwieszanego płytą 
gipsowo-kartonową, pomalowanie farbą emulsyjną sufitów, pomalowanie farba emulsyjna 
tynków ścian z wyłączeniem robót w pkt 2.4. 
  
1.6. Modernizacja instalacji c.o. – 1 kpl. 
1.7. Wymiana 49 szt. grzejników i 49 szt. zaworów (termostatycznych i powrotnych). 
1.8. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego – 1 kpl. 
1.9. Modernizacja ciepłej wody użytkowej – 1 kpl. 
1.10. Montaż odnawialnych źródeł energii – 3 szt. – 5,94 m2. 
1.11. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej – 1 kpl. 
1.12. Wymiana oświetlenia na energooszczędne – 169 szt. 
1.13. Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. – 1 kpl. 
 
2. Roboty budowlane niekwalifikowalne: 
2.1. W pomieszczeniu 03 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy):  
a) przetarcie istniejących tynków ścian - 31,67 m2, 
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b)pomalowanie tynków ścian farbą emulsyjną – 31,67 m2. 
2.2. W pomieszczeniu 10 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) :  
a)przetarcie istniejących tynków ścian – 64,16 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną tynków ścian – 64,16 m2, 
c) malowanie farbą emulsyjną sufitu – 179,42 m2. 
2.3. W pomieszczeniu 04 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy): malowanie farbą 
emulsyjną tynków ścian  podłużnych i szczytowej z oknami od poziomu toru jezdnego suwnicy 
do sufitu – 91,31m2. 
2.4. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego 26,27,29,30 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do 
wzoru umowy):  
a) malowanie farbą emulsyjną sufitów – 5,18 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną tynków ścian – 32,76 m2. 
2.5. W pomieszczeniach 15,16,17 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy): 
a) wykucie stolarki drzwiowej do pomieszczeń nr 15,16,17; 
b) zamontowanie w pom. nr 16 drzwi z demontażu z pom. nr 17; 
c) wykucie dwóch otworów drzwiowych w ściankach działowych do pom. nr 16; 
d) wstawienie nadproży prefabrykowanych; 
e) zamontowanie drzwi stalowych o wymiarze w świetle ościeżnicy 100cm pomiędzy pom. nr 16 
i 17; 
f) zamontowanie drzwi drewnianych o wymiarze w świetle ościeżnicy 100cm pomiędzy pom. nr 
15 i 16; 
g) zamurowanie otworów drzwiowych po zdemontowanych drzwiach w pom. nr 15 i 17; 
h) uzupełnienie tynków w miejscu zamurowań; 
i) uzupełnienie powłok malarskich w miejscu uzupełnionych tynków; 
j) zamontowanie krat okiennych w pom. nr 15, 16. 
2.6. W pomieszczeniu 06 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy): 
a) malowanie tynków ścian farbą emulsyjną od poziomu kanałów wentylacyjnych do sufitu – 
14,18 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną sufitu – 13,69 m2. 
2.7. W pomieszczeniu 08 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy): 
a) przetarcie istniejących tynków ścian – 26,53 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną tynków ścian – 26,53 m2, 
c) malowanie farbą emulsyjną sufitu – 3,36 m2. 
2.8. W pomieszczeniach 02,09 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do wzoru umowy) : 
 a) rozebranie ścianek działowych – 3,75 m3, 
 b) montaż nadproży prefabrykowanych – 8,10 m. 
 
Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 7 do siwz, który zawiera 
następującą dokumentację techniczną: 

1. Projekt budowlany: „Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynków PSO nr 41, 
41A, 41B – branża budowlana i branża sanitarna” – załącznik nr 1A. 

2. Projekt budowlano – wykonawczy: „Termomodernizacja budynków Straży Granicznej w 
Koszalinie – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i c.w., 
wymiana wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia wraz z 
wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej” – załącznik nr 1B. 

3. Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 
41, 41A, 41B - PSO – wentylacja mechaniczna” – załącznik nr 1 C. 
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4. Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 
41, 41A, 41B-PSO – instalacja ogrzewcza, ciepła technologicznego, instalacja solarna 
przygotowania c.w.” – załącznik nr 1 D.  

5. Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 
41, 41A, 41B-PSO – instalacje elektryczne” – załącznik nr 1 E.  

6. Projekt budowlano – wykonawczy: „Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – Nr 41 – branża ciepłownicza” – załącznik nr 1F. 

7. Projekt budowlano – wykonawczy: Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. bezpośredniego 
podłączenia – branża elektryczna + AKPiA” – załącznik nr 1G (z wyłączeniem instalacji 
oświetleniowej, która została ujęta w projekcie budowlano – wykonawczym wg 
załącznika nr 1E) . 

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych – ścian 
zewnętrznych i dachu budynków PSO – załącznik nr 1 H. 

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, ogrzewczej i 
solarnej c.w. – załącznik nr 1 I. 

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych – załącznik nr 1 J. 
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w zakresie węzła w 

bud. nr 41) – branża ciepłownicza i elektryczna – załącznik nr 1 K 
12. Przedmiar robót, branża budowlana – wydatki kwalifikowalne – załącznik nr 1L, 
13. Przedmiar robót, branża sanitarna – wydatki kwalifikowalne – załącznik nr 1Ł, 
14. Przedmiar robót, branża elektryczna – wydatki kwalifikowalne – załącznik nr 1M. 
15. Przedmiar robót, branża budowlana – wydatki niekwalifikowalne – załącznik nr 1N. 
16. Wykaz dodatkowych istotnych parametrów dla wybranych materiałów/urządzeń – 

załącznik nr 1O. 
 
Na etapie podpisania umowy: załączniki nr 1A-1G stanowić będą załączniki nr 1-7 do umowy, 
załączniki nr 1H-1K stanowić będą załączniki nr 8-11 do umowy,  natomiast załączniki nr 1L-1N 
oraz załącznik nr 1 O stanowić będą odpowiednio załącznik nr A oraz nr B do załącznika nr 12 
do umowy. 
Uwarunkowania szczególne: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania porządku i czystości w miejscu 
prowadzenia robót, 

2) Roboty prowadzone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 7:30 – 18:30 lub innym 
terminie jedynie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca po zrealizowaniu zadania wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z 
treścią wzoru umowy, 

4) Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych. 
 
Uzyskane w trakcie realizacji robót odpady stanowią własność Wykonawcy.  Powyższe odpady 
muszą być przez Wykonawcę zagospodarowane bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami dołączonymi 
do dokumentacji odbiorczej. 
 
Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a 
pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót budowlanych, np. robót rozbiórkowych, 
będą stanowiły własność Wykonawcy, za wyjątkiem zbędnych elementów metalowych, 
stanowiących własność Zamawiającego, które Wykonawca we własnym zakresie załaduje, a 
następnie dostarczy w imieniu Zamawiającego do punktu skupu złomu i przedłoży 
Zamawiającemu dowód ich przyjęcia. Czynności te będą wliczone w cenę złożonej oferty. 
Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą.  



24 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa 06/17 

 
 

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 6 do siwz. 
 
 
KLAUZULE SPOŁECZNE 
Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji  
stosuje klauzule społeczne określone w art. 29 ust. 3a i art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
- Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w ciągu 15 dni od 
zawarcia umowy z Zamawiającym 1 osobę bezrobotną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania niniejszej umowy. 
 
- Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) wszystkich osób 
wykonujących roboty ogólnobudowlane, obejmujące: prace związane z wykonywaniem robót 
murarskich, betonowych, ociepleniowych, układaniem płytek, wykonywaniem gładzi, prac 
malarskich i wszelkich prac wykończeniowych; osób wykonujących roboty sanitarne, obejmujące 
wykonanie instalacji sanitarnych, osób wykonujących roboty elektryczne, obejmujące wykonanie 
instalacji elektrycznych. 
 
Sposób dokumentowania zatrudniania osób, o których mowa powyżej, uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań 
oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań określone zostały we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

(załącznik nr 6 do umowy nr ………….……… z dnia ……………..) 

Formularz oferty 

Ja (My), niżej podpisany (ni) 

 

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

działając w imieniu i na rzecz : 

 

......................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

......................................................................................................................................................................... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 

REGON ..............................  NIP  ...................................... KRS/CEIDG ....................................... 

Nr konta bankowego:  

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

nr telefonu ....................................... nr faxu ……………….…….. e-mail ………..………………….. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin” 
(Nr sprawy 06/17) 

składam(y) niniejszą ofertę:  

1. Zobowiązuję(jemy) się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „siwz” za cenę ryczałtową: 

brutto ..................................................... zł 

(słownie: ..........................................................................................................................), 

      w tym obowiązujący podatek VAT. 
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Powyższa cena zawiera wskazane w opisie przedmiotu zamówienia roboty zaliczane do 
kategorii: 

- robót budowlanych kwalifikowalnych i ich wartość wynosi: 

brutto ..................................................... zł 

(słownie: ..........................................................................................................................), 

      w tym obowiązujący podatek VAT; 

-  robót budowlanych niekwalifikowalnych i ich wartość wynosi: 

brutto ..................................................... zł 

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

       w tym obowiązujący podatek VAT. 

2. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze siwz udostępnioną przez Zamawiającego i nie 
wnoszę(nie wnosimy) do niej zastrzeżeń. 

3. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(jemy) w terminie zgodnym z siwz                             
z uwzględnieniem skrócenia terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 10 
formularza oferty. 

4. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

5. Oświadczam(y), że w razie wybrania mojej(naszej) oferty zobowiązuję(jemy) się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 
do siwz. 

6. Oświadczam(y), że powierzę(rzymy) Podwykonawcom wykonanie następującej części 
zamówienia (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Należy wskazać nazwę podmiotu oraz część (zakres) zamówienia) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Należy wskazać nazwę podmiotu oraz część (zakres) zamówienia) 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(Należy wskazać nazwę podmiotu oraz część (zakres) zamówienia) 

 

UWAGA: 
W przypadku nie wypełnienia lub wykreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie przewiduje udziału 
Podwykonawców. 

7. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić – nie podkreślenie 

Zamawiający będzie traktował, że oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa) 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………….……………………………………………………………… 
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8. Oświadczam(y), że udzielam(y) 60 m-cy gwarancji podstawowej na roboty budowlane.  

9. Oświadczam(y), że udzielam(y) …………… m-cy objęcia bezpłatnym serwisem i 

konserwacją systemu wentylacyjnego, lecz nie więcej niż 60 miesięcy (przedział 0-60 

miesięcy). 

UWAGA: W przypadku wpisania zera, nie wypełnienia lub wykreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca 
nie udziela bezpłatnego serwisu i konserwacji, tj. 0 miesięcy. W przypadku wpisania cyfry większej niż 60 
Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela bezpłatnego serwisu i konserwacji w wymiarze maksymalnym, 
czyli 60 miesięcy. 

10. Oświadczam(y), że deklaruję(emy) skrócenie terminu realizacji zadania o …………….… dni 

(w przedziale 0-30 dni). 

Uwaga: 
W przypadku nie wypełnienia lub wykreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie deklaruje skrócenia 
terminu realizacji zamówienia, wpisanie cyfry większej niż 30, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca 
skróci termin realizacji zamówienia o 30 dni. 

11. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią wzoru umowy stanowiącą załącznik nr 6 
do siwz i nie wnoszę(imy) do niej uwag, w szczególności w zakresie wysokości oraz 
warunków naliczania kar umownych. 

12. Oświadczam(y), że akceptuję(jemy) wymagania Zamawiającego zawarte w Rozdziale XV 
siwz (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczące obowiązku zatrudnienia osób na umowę o 
pracę przy realizacji niniejszego zamówienia, wynikające z klauzuli społecznej określonej w 
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.  

13. Oświadczam(y), że akceptuję(jemy) wymagania Zamawiającego zawarte w Rozdziale XV 
siwz (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczące obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej 
przy realizacji niniejszego zamówienia, wynikające z klauzuli społecznej określonej w art. 29 
ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp, na warunkach i w terminach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 

14. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem* : 

 Tak  

 Nie 
 

* zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które 

zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43 milionów EUR. 

Ofertę składam(y) na ................... kolejno ponumerowanych stronach.  
Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia : 

1) .......................................................................... 

2) ........................................................................... 

 

....................................., dnia                                    .................................................................................... 
(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) 
do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty 
wspólnej - podpis pełnomocnika Wykonawców 
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Załącznik nr 2 do siwz 
 
 
 
............................................... 
          ( pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych         
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 , z późn. zm.) 

 
 
 
Ja (my), niżej podpisany(ni) 
........................................................................................................................................ 

 
działając w imieniu i na rzecz :  
 

........................................................................................................................................ 
(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin” 
(Nr sprawy 06/17) 

 
oświadczam(my), że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie 
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale 
V pkt 1 siwz.  
 
 

 
 
 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 
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Oświadczam ¹, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. .………………………………………………………………………………… 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA¹: 

Oświadczam¹, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 

zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

....................................., dnia  .......................              ............................................................................ 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA¹: 

 

Oświadczam¹, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

Podwykonawcą/ami: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

....................................., dnia  .......................              ......................................................................... 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 
1) Wypełnić, jeżeli dotyczy  
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 
 

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

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

działając w imieniu i na rzecz: 

......................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

......................................................................................................................................................... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

„Termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin” 
(Nr sprawy 06/17) 

 

 
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 2 siwz. 
 

 

 

.................................., dnia  .......................         ....................................................................................... 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 
podpis pełnomocnika Wykonawców) 
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA  (należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział 
podmiotów trzecich): 

 

1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych w Rozdziale V pkt 2 siwz Wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega 
na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (trzeciego/ich): 
 

Lp. Pełna nazwa/firma i adres oraz 
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego 

Wskazanie warunku określonego w 
Rozdziale V pkt 2, którego dotyczy wsparcie 

podmiotu trzeciego 

1.   

2.   

 

2. Oświadczam, że podmiot/ty wymienione w pkt II. ppkt 1 nie podlega/ją wykluczeniu z 
postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale V pkt 1 siwz. 

 

 

 

....................................., dnia  .......................         ...................................................................................... 

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 
podpis pełnomocnika Wykonawców) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

......................................................................................................................................................................,  

działając w imieniu i na rzecz : 

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

 

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

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin” 
(Nr sprawy 06/17) 

przedkładam(my):   

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Rodzaj wykonanej roboty 
budowlanej 

 
 

Wartość 
wykonanej 

roboty 
budowlanej 

 
(brutto) 

Data i miejsce 
wykonania  

roboty budowlanej 

Podmiot,  
na rzecz którego 

robota budowlana została 
wykonana 

Wskazanie dowodów 
należytego wykonania 

roboty budowlanej 

1 2 3 4 5 

    

 

 
UWAGA 
Dowody, o których mowa w kol. nr 5 to w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, np.: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty.    

Informacje wskazane w kol. 1 tabeli muszą odpowiadać wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2     
ppkt 1 lit. a) SIWZ. 

....................................., dnia  .......................                   ....................................................................                                                       

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 
podpis pełnomocnika Wykonawców) 



34 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa 06/17 

 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

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

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Ja (My), niżej podpisany(ni)  

......................................................................................................................................................................,  

działając w imieniu i na rzecz : 

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

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

(pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

„Termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin” 
(Nr sprawy 06/17) 

przedkładam(my):  

WYKAZ OSÓB 

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Imię 
i 

nazwisko 
 

Doświadczenie i wykształcenie 
niezbędne do wykonania zamówienia 

 
 
 

Informacja o podstawie 
do dysponowania wymienioną 

osobą 
 
 

Posiadane 
kwalifikacje i uprawnienia 

oraz 
zakres wykonywanych 

czynności przy zamówieniu 
 

1 2 3 4 

    

    

    

 
UWAGA:  
Informacje wskazane w kol. 4 w tabeli muszą odpowiadać wymaganiom postawionym przez 
Zamawiającego w Rozdziale V pkt 2 ppkt 1 lit. b) SIWZ 

 
 

....................................., dnia  .......................                   ....................................................................                                                       

(podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 
reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 
podpis pełnomocnika Wykonawców) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 
 

  
 

Egz. nr ….. 

UMOWA NR ................... 
 
zawarta w dniu ……………………………. w Koszalinie pomiędzy  
Skarbem Państwa - Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego z siedzibą 75 – 531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92,  
NIP 669-050-44-24, REGON 330374742, 
reprezentowanym przez: 
Komendanta – ………………………………………………………..,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a ……………………………………………………………………………………………………..………, 
NIP ……………………., REGON …………………, zarejestrowanym w …………………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku nr 
41, 41A – 41B w m. Koszalin” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 
inwestycji dofinansowanej w ramach umowy o dofinasowanie nr POIS.01.03.01-00-0047/16-00 
Projektu „Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin” POIS.01.03.01-00-
0047/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zawartej w Warszawie dnia 
10.02.2017 r. pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: 
„Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin”, który będzie realizowany na 
podstawie Decyzji Nr 65/O/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. (AP-1.7840.2.75-2.2015.HG) oraz 
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Decyzji nr 2/O/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. (I.I.AM-7120.O/65-2/Z-33/09) – tylko w zakresie 
wykonania węzła cieplnego w budynku nr 41. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych branży budowlanej, 
sanitarnej i elektrycznej zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 12 do umowy, które obejmują:  

1) Projekt budowlany: „Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynków PSO nr 41, 41A, 
41B – branża budowlana i branża sanitarna” – załącznik nr 1; 

2) Projekt budowlano – wykonawczy: „Termomodernizacja budynków Straży Granicznej w 
Koszalinie – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i c.w., 
wymiana wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia wraz z 
wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej” – załącznik nr 2; 

3) Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 41, 
41A, 41B-PSO – wentylacja mechaniczna” – załącznik nr 3;  

4) Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 41, 
41A, 41B-PSO – instalacja ogrzewcza, ciepła technologicznego, instalacja solarna 
przygotowania c.w.” – załącznik nr 4; 

5) Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 41, 
41A, 41B-PSO – instalacje elektryczne” – załącznik nr 5; 

6) Projekt budowlano – wykonawczy: „Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. bezpośredniego podłączenia 
w budynku PSO – Nr 41 – branża ciepłownicza” – załącznik nr 6; 

7) Projekt budowlano – wykonawczy: „Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. bezpośredniego podłączenia 
– branża elektryczna + AKPiA” – załącznik nr 7 (z wyłączeniem instalacji oświetleniowej, 
która została ujęta w załączniku nr 5); 

8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych – ścian 
zewnętrznych i dachu budynków PSO – załącznik nr 8; 

9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, ogrzewczej i 
solarnej c.w. – załącznik nr 9; 

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych – załącznik nr 10; 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w zakresie węzła w bud. 
nr 41) – branża ciepłownicza i elektryczna – załącznik nr 11; 

12) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12. 
 
 

§ 2 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1) danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 
przetwarzane przez Zamawiającego w celu wykonywania zadań wynikających z Umowy; 
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2) umowie o dofinansowanie – należy przez to rozumieć umowę o dofinasowanie nr 
POIS.01.03.01-00-0047/16-00 Projektu „Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B 
w m. Koszalin” POIS.01.03.01-00-0047/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020, zawartej w Warszawie dnia 10.02.2017 r. pomiędzy 
Zamawiającym, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa; 

3) dofinansowaniu - należy przez to rozumieć środki krajowe i płatności udzielone 
Zamawiającemu na podstawie umowy o dofinansowanie;  

4) harmonogramie rzeczowo – finansowym - należy przez to rozumieć harmonogram 
rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 13 do umowy, który musi być spójny z 
Harmonogramem Realizacji Projektu stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o 
dofinansowanie i Harmonogramem Płatności w SL2014; 

5) Instytucji Wdrażającej – należy przez to rozumieć Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a,      
02-673 Warszawa; 

6) korekcie finansowej – należy przez to rozumieć kwotę, o jaką pomniejsza się 
dofinansowanie w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością; 

7) nadużyciu finansowym - należy przez to rozumieć nadużycie finansowe zgodnie     
z art. 1 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, o 
ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. 
(Dz.U.UE.C.1995.316.49 z 27 listopada 1995 r. z późn. zm.) tj. jakiekolwiek umyślne 
działanie lub zaniechanie mające na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie 
środków z budżetu ogólnego UE lub budżetu krajowego, w szczególności naruszenie 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.  z 2016 r.  poz. 1137, z późn. 
zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2017 r. poz. 229, z późń. zm.); 

8) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość indywidualną, o której 
mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 
(Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), tj. każde naruszenie prawa unijnego lub 
krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub 
zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub może mieć 
szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym 
wydatkiem; 
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9) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia 
założonego celu określonego wskaźnikami zawartymi w umowie o dofinansowanie; 

10) okresie kwalifikowania wydatków – należy przez to rozumieć okres realizacji Projektu, 
w którym mogą być ponoszone przez Zamawiającego wydatki kwalifikowalne, zgodnie z 
umową o dofinansowanie do dnia 30.11.2017 r.; 

11) organach ścigania - należy przez to rozumieć organy o których mowa w ustawie z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późń. 
zm.), do właściwości których należy wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców 
poprzez prowadzenie dochodzeń i śledztw (w tym w szczególności Prokuraturę, Policję, 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także inne 
organy mające odpowiednie uprawnienia); 

12) podmiocie biorącym udział w realizacji Projektu - należy przez to rozumieć 
w szczególności Zamawiającego, Wykonawcę lub Podwykonawcę umowy lub jej części; 

13) SL2014 – należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu 
teleinformatycznego, która służy m.in. do wspierania procesów związanych z obsługą 
Projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie; 

14) wniosku o dofinansowanie – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie środków 
na realizację Projektu w ramach programu zarejestrowanego przez Instytucję 
Wdrażającą w SL2014 dnia 04.08.2016 r., o numerze POIS.01.03.01-00-0047/16; 

15) PO IiŚ – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014 – 2020. 

§ 3 

1. Przedstawicielem Wykonawcy – kierownikiem budowy/robót branży konstrukcyjno – budowlanej  
będzie ………….…………… nr tel.: ………..……….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy – kierownikiem robót branży sanitarnej będzie …………………., 
nr tel.: ………..……….. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy – kierownikiem robót branży elektrycznej będzie ………………., 
nr tel.: ………..……….. 

§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego – koordynatorem będzie ………….., nr tel.: …………………… 

2. Nadzór inwestorski sprawować będą: 

     - inspektor nadzoru robót budowlanych - ……..………………………. nr tel.: ……..……………; 

     - inspektor nadzoru robót sanitarnych - ……..…………………...……. nr tel.: ……..……………; 

     - inspektor nadzoru robót elektrycznych - ……..………………………. nr tel.: ……..…………. . 
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§ 5 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1, 
zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - 7, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej „STWiORB”, o których mowa  
§ 1 ust. 3 pkt 8 - 11, opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 12, ofertą 
Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 14 do umowy, z pozwoleniami na budowę, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, 
wymogami poczynionych uzgodnień. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 
pkt 1 - 7, STWiORB o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 - 11, opisem przedmiotu zamówienia, o 
którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 12, i nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Dane osobowe przekazane Instytucji Wdrażającej przez Zamawiającego będą przetwarzane 
przez Instytucję Wdrażającą w celu realizacji POIiŚ, w szczególności w celu potwierdzenia 
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POIiŚ. Dane mogą być 
przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych. Zamawiający zastrzega, że dane 
osobowe dotyczące Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy biorącego udział 
w realizacji Projektu, które dotyczą Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
mogą być przetwarzane przez Instytucję Wdrażającą w określonym wyżej celu. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni warunki dotyczące sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznych i zawodowych oraz wymaganych uprawnień 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając 
ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………………..    (w jakim 
zdolności techniczne i zawodowe  podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 
przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W 
przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z 
jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 
tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły 
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu 
zgody Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie wybranych robót w zakresie: 
1) ………………………………………………….………………………………………………………; 

(nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi) 

 
2)  ………………………………………………...……………………………………………………… . 

(nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi) 
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi uwzględniać 
w szczególności, że: 

1) określała będzie zakres robót budowlanych powierzony do wykonania Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy oraz dokumentację dotyczącą tych robót; 

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zostaje 
określone co najmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 
wymaganiom określonym w § 5; 

3) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4) kwota wynagrodzenia nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z 
oferty Wykonawcy i harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie musi być tego 
samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczałtowe); 

5) termin wykonania robót budowlanych objętych umową nie może być dłuższy niż wskazany 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa  w § 10 ust. 2; 

6) terminy odbioru robót muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 
odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

7) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał najpóźniej na dzień 
poprzedzający termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego 
(za okres zlecony  Podwykonawcy); 

8) umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 
określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, przy czym zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo jest załącznikiem do tej umowy;  

9) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawców; 

10) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie roboty, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców; 

11) zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót 
określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić w formie pisemnej Zamawiającemu, z 
co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca 
nie jest uprawniony do wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy i rozpoczęcia prac, 
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zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane 
będzie za nienależyte wykonanie umowy.; 

12) Podwykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu i na warunkach 
o których mowa w § 5 ust. 3. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z 
zastrzeżeniem, że faktura winna być wystawiona w terminie 3 dni od dnia odbioru robót. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymogów określonych w umowie; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie, o którym mowa w ust. 
5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 7, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

10. Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

 
§ 8 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków  Zamawiającego 
należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, nie później niż  w ciągu  7 dni 
od daty zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem pkt a) i b): 

a) Wykonawcy zostaną przekazane pomieszczenia nr 10 i nr 33 wg rys. nr 9 
załącznika nr 1 do umowy, na 60 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy,  
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b) Wykonawcy zostaną przekazane pomieszczenia od nr 17 do nr 23 wg rys. nr 9 
załącznika nr 1 do umowy, na 30 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy; 

2) przekazanie przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkich decyzji, wytycznych i 
pozwoleń wydanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi; 

4) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej, z zastrzeżeniem, że koszty 
zużycia mediów ponosi Wykonawca; 

5) dokonanie odbioru końcowego i ostatecznego w terminach i na warunkach 
określonych w § 10;  

6) potwierdzanie w dzienniku budowy przez osoby wskazane w § 4 ust. 2 wykonania 
robót budowlanych, o których mowa w ust. 2 pkt 10, w terminie do 3 dni roboczych od 
dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym także wewnętrznych uregulowań   
i wytycznych obowiązujących u Zamawiającego; 

2) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa; 

3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy (w tym dziennika budowy) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa; 

4) zachowanie w poufności wszystkich informacji, w posiadanie których wejdzie 
podczas realizacji umowy, oraz nie wykorzystanie ich do innych celów niż wynikające 
z umowy; 

5) umożliwienie wstępu na teren budowy organom kontrolnym, do których należy 
wykonywanie zadań określonych w obowiązujących przepisach oraz udostępnienie 
im danych i informacji wymaganych tymi przepisami; 

6) zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, tj. doprowadzenie wody do zaplecza budowy, zasilenie terenu budowy, w 
tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie 
kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót budowlanych objętych 
umową. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z centralnego ogrzewania, 
ponosił on będzie  koszty zużycia energii cieplnej na podstawie zamontowanego 
przez siebie w ramach  niniejszej umowy licznika ciepła w pomieszczeniu nr 24 rys. 
nr 9 załącznika nr 1 do umowy; 

7) zapewnienie ochrony, w tym ochrony ppoż., mienia znajdującego się na terenie 
budowy; 

8) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, 
w tym w szczególności poprzez rozmieszczenie na swój wyłączny koszt pojemnika 
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na składowanie odpadów pochodzących z robót demontażowych oraz 
zabezpieczenie na swój własny koszt terenu budowy; 

9) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót budowlanych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

10) zgłoszenie w dzienniku budowy robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających; 

11) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budowlanych budzących 
wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót 
nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem;  

12) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i rozruchów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt;  

13) uporządkowanie terenu oraz naprawienie szkód wyrządzonych w związku z 
realizacją umowy oraz uszkodzonych nawierzchni dróg dojazdowych; 

14) objęcie bezpłatnym serwisem i konserwacją systemu wentylacyjnego w okresie 
zadeklarowanym w formularzu oferty Wykonawcy tj. przez okres …… miesięcy od 
daty odbioru końcowego robót; zasady i wymagania w przedmiocie serwisu i 
konserwacji systemu wentylacyjnego stanowią załącznik nr 15 do umowy; 

15) przeszkolenie maksymalnie 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
systemu wentylacyjnego, systemu solarnego i automatyki węzła cieplnego; 

16) przed wbudowaniem materiałów, urządzeń i systemów, które zostały wskazane w 
załączniku nr B do załącznika nr 12 do umowy, uzyskanie pisemnej akceptacji osób 
wskazanych w § 4 ust. 2 w zakresie zgodności zaproponowanego przez Wykonawcę 
materiału, urządzeń i systemów z wymaganiami Zamawiającego; 

17) sporządzanie wraz z osobami, o których mowa w § 4 ust. 2, wszystkich niezbędnych 
dokumentów wymaganych od Zamawiającego dla celów rozliczeniowych przedmiotu 
umowy, jeżeli ich sporządzenie wymaga współudziału Wykonawcy. 

3. W ramach umowy Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przed datą zgłoszenia zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
odbiorową, zawierającą: 

1) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.); 

2) uprawnienia kierowników robót do prowadzenia poszczególnych rodzajów robót; 

3) dokumentację powykonawczą opatrzoną tytułem „Dokumentacja powykonawcza” z 
naniesionymi i potwierdzonymi przez kierownika budowy ewentualnymi zmianami;  

4) instrukcję użytkowania budynku, o której mowa w § 13 ust.1 pkt 3; 

5) oświadczenie Wykonawcy o właściwym zagospodarowaniu wszelkich odpadów 
budowlanych; 
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6) protokoły prób, prac kontrolnych, badań i sprawdzeń, zgodnie ze STWiORB i 
obowiązującymi przepisami; 

7) karty lub inne dokumenty gwarancyjne urządzeń, systemów, instrukcje obsługi 
urządzeń/systemów w języku polskim, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oryginały wszelkich dostarczonych protokołów, 
wyników badań i zaświadczeń. Dokumenty nie będące oryginałami (atesty, aprobaty, deklaracje 
zgodności, uprawnienia, itp.) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do  używania materiałów, urządzeń i systemów:  

1) oznaczonych znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, zgodnych z europejską aprobatą techniczną EAT lub krajowymi 
specyfikacjami technicznymi Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi; 

2) dla których producent, po dokonaniu procedury oceniającej, wystawił deklarację  
zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami  i 
aprobatami; 

3) oznaczone znakiem bezpieczeństwa;  

4) dopuszczonych do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym na 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1968).  

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987,  z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.  

6. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a 
pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót budowlanych, np. robót rozbiórkowych, 
będą stanowiły własność Wykonawcy, za wyjątkiem zbędnych elementów metalowych, 
stanowiących własność Zamawiającego, które Wykonawca we własnym zakresie załaduje, a 
następnie dostarczy w imieniu Zamawiającego do punktu skupu złomu i przedłoży 
Zamawiającemu dowód ich przyjęcia. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu stanowią dochód 
Zamawiającego. Czynności te będą wliczone w cenę złożonej oferty, co oznacza, iż Wykonawca 
nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z umowy.  
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III. Klauzule społeczne 

§ 9 

1. Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji  
stosuje klauzule społeczne określone w art. 29 ust. 3a i art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w ciągu 15 dni od zawarcia 
umowy z Zamawiającym 1 osobę bezrobotną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z 
późn. zm.) w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w pełnym wymiarze 
czasu pracy przez okres trwania niniejszej umowy. Wymagania w zakresie zatrudnienia nie 
dotyczą zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia ich do realizacji 
zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego w ust. 2 samo tylko 
zatrudnienie bezrobotnego, który następnie nie będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga na  podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), wszystkich osób 
wykonujących roboty ogólnobudowlane, obejmujące: prace związane z wykonywaniem robót 
murarskich, betonowych, ociepleniowych, układaniem płytek, wykonywaniem gładzi, prac 
malarskich i wszelkich prac wykończeniowych; osób wykonujących roboty sanitarne, obejmujące 
wykonanie instalacji sanitarnych; osób wykonujących roboty elektryczne, obejmujące wykonanie 
instalacji elektrycznych. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia osób wskazanych w ust. 
3 na umowę  o pracę w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym. Warunek ten 
Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym 
zatrudnia już w/w osoby na warunkach określonych przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany będzie w tym przypadku do udokumentowania Zamawiającemu faktu nawiązania 
takiego stosunku pracy z każdą z tych osób, z tym, że nawiązany stosunek pracy nie może ulec 
rozwiązaniu lub ustaniu przed ostatecznym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności wobec 
Wykonawcy potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 i 3. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów i dokonania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.     

5. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnienia osób 
podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 i 3: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
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Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), tj. w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu określonego w ust. 2 i 3 traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób podlegających zatrudnieniu 
zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 i 3. 

7. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Zamawiający dopuszcza swobodę Wykonawcy w zakresie zmiany i doboru osób 
podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 i 3. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca 
jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie w terminie 3 dni, licząc 
od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie lub ustanie stosunku pracy, po uprzednim 
przedstawieniu kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w ust. 2 i 3. 
Wykonawca w terminie 3 dni od powiadomienia jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu dokument, stwierdzający zatrudnienie tej osoby na podstawie umowy o 
pracę. 
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IV. Termin wykonania, odbiory robót i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy 
 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia ………….. 
2017 r. 

2. Wprowadza się trzy etapy robót budowlanych wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym: 

1) etap I, obejmujący roboty o wartości …………….. zł, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji do 31.08.2017 r. (minimum 25 % wartości 
robót) 

2) etap II, obejmujący roboty o wartości ……………. zł, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji do 30.09.2017 r. 

3) etap III, obejmujący roboty o wartości ……………. zł (w tym roboty niekwalifikowane), 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z terminem realizacji ……..  2017 r. 
(minimum 25 % wartości robót, maksymalnie 30 % wartości robót). 

3. Prawidłowość realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych będzie oceniał i akceptował 
inspektor nadzoru (branżysta) Zamawiającego na podstawie zgłoszenia o zakończeniu realizacji 
danego etapu robót w dzienniku budowy.  

4. Odbiór częściowy, o którym mowa w ust. 3 odbędzie się w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o 
którym mowa w ust. 3. 

5. Wykonanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, o których mowa w § 8 ust. 2  pkt 10, 
potwierdzane będzie w dzienniku budowy przez osoby wskazane w § 4 ust. 2, w terminie do 3 
dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy. 

6. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 uznaje się 
potwierdzone przez osoby wskazane w § 4 ust. 2 pisemne zgłoszenie Wykonawcy o 
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

7. Odbiór  końcowy  wykonanych  robót  budowlanych  nastąpi na podstawie protokołu końcowego 
odbioru  robót  po  przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej,  o której mowa w § 8 
ust. 3. Brak ww. dokumentów skutkuje odmową odbioru robót. 

8. Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia przez inspektorów nadzoru gotowości do odbioru 
wykonanych robót.  

9. Odbiór końcowy robót będzie dokonany przez powołaną do tego komisję, w skład której 
wchodzić będą wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 
kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru. Komisja sporządza protokół 
odbioru końcowego robót, który po podpisaniu stanowi podstawę do dokonania końcowego 
rozliczenia Stron. 

10. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie w nim 
udziału, Zamawiający dokona samodzielnego komisyjnego odbioru, w dniu przewidzianym do 
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odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru, o 
którym mowa w ust. 7. 

11. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń, a po jego upływie powrócić do wykonywania odbioru końcowego. 

12. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem są obarczone wadami nieistotnymi, które umożliwiają korzystanie  
z przedmiotu umowy, Zamawiający wyznacza w protokole odbioru końcowego robót termin na 
ich usunięcie. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do czasu 
odbioru końcowego robót. 

14. Odbiór ostateczny robót, o którym mowa w § 13 ust. 5 pkt 5 umowy zostanie przeprowadzony 
maksymalnie 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się 
odpowiednio. 

 
V. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 11 

 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi łącznie ………………. zł (słownie: 
………………………………………………………..), w tym obowiązujący podatek VAT, i obejmuje 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy z podziałem na: 

- koszty kwalifikowalne: ………………. zł (słownie: …………………………………………………..), 
w tym obowiązujący podatek VAT, 

- koszty niekwalifikowalne: ………………. zł (słownie: ………………………………………………), 
w tym obowiązujący podatek VAT, z uwzględnieniem następującego etapowania robót: 

1) wynagrodzenie za etap I, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, obejmujące 
tylko koszty kwalifikowalne, wynosi ……….. zł (słownie: 
…………………………………………), w tym obowiązujący podatek VAT; 

2) wynagrodzenie za etap II, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
obejmujące tylko koszty kwalifikowalne, wynosi …………… zł (słownie: 
…………………………………………..), w tym obowiązujący podatek VAT; 

3) wynagrodzenie za etap III, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, wynosi 
…………… zł (słownie: …………………………………………..), w tym obowiązujący 
podatek VAT, z podziałem na: 
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- koszty kwalifikowalne - ……………………zł (słownie: ……………………………………………..), 
w tym obowiązujący podatek VAT, 

- koszty niekwalifikowalne - …………………………… zł (słownie: …………..…………………….), 
w tym obowiązujący podatek VAT. 

3. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę, nawet bez własnej winy, wszystkich robót i 
związanych z tym wydatków lub kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na 
warunkach określonych niniejszą umową, ewentualnie powstałe różnice stanowią element 
ponoszonego przez Wykonawcę ryzyka i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

 
VI. Warunki płatności 

 
§ 12 

1. Podstawą zapłaty będą faktury częściowe, wystawione przez Wykonawcę Zamawiającemu, po 
wykonaniu i odbiorze części robót w ramach poszczególnych etapów, o których mowa w § 10 
ust. 2 pkt 1 i 2  i zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej obejmującej trzeci etap robót budowlanych, o którym 
mowa w § 10 ust. 2 pkt 3, będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół końcowego 
odbioru robót stwierdzający prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 
wskazany na fakturze. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, dodatkowym, 
warunkującym wypłatę wynagrodzenia załącznikiem do faktury jest dowód zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców wynikającego z zawartych i 
zaakceptowanych przez Zamawiającego umów. Za dowód zapłaty należy rozumieć 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
potwierdzającym otrzymanie wynagrodzenia. 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z 
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo. 

8. Bezpośrednia zapłata według ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od daty 
doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym w ust. 9,  Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktur – w całości lub w części – 
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z 
umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

14. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień niniejszej umowy przy 
jej realizacji, Zamawiający może wstrzymać zapłatę łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 11 ust 2, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub 
prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowanych w ramach umowy. Wstrzymanie zapłaty 
wynagrodzenia może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań 
prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia jak również do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowań sądowych.  

VII. Gwarancja i rękojmia za wady 

§ 13 

1. Użyte w niniejszym paragrafie określenia oznaczają: 

1) Gwarancja jakości (gwarancja) – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wady 
fizycznej – naprawienia wadliwie wykonanych robót budowlanych lub dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad (materiału, urządzenia) – jeżeli wady te ujawniają się w okresie 
gwarancji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a opisanych szczegółowo w 
niniejszym paragrafie. Potwierdzeniem powyższego jest złożenie przez Wykonawcę w 
dacie odbioru końcowego karty gwarancyjnej określającej uprawnienia Zamawiającego z 
tytułu gwarancji jakości, sporządzonej przy zachowaniu zasad określonych w niniejszym 
paragrafie; 
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2) Rękojmia za wady – odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym; 

3) Instrukcja użytkowania budynku – dokument sporządzony przez Wykonawcę, 
określający procedury i zasady eksploatacji urządzeń i instalacji związanych z 
funkcjonowaniem obiektu, a realizowanych w ramach niniejszej umowy, utrzymania w 
należytym stanie elementów wykończenia budynku i wyposażenia, zawierający: 

a) tabelaryczne zestawienie wbudowanych urządzeń i opisaną lokalizacją ich 
montażu oraz wskazaniem nazwy, ilości, numerów fabrycznych; 

b) harmonogram przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych 
koniecznych do przeprowadzenia w okresach i w sposób zgodny z instrukcjami 
producentów wyrobów i urządzeń; 

c) niezbędne rysunki, plany, schematy instalacji (w tym systemu wentylacyjnego) i 
urządzeń, instrukcje obsługi urządzeń wentylacyjnych, wykonane techniką 
komputerową. 

2. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, zgodne z najnowszym stanem 
wiedzy i techniki oraz odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej i przepisom 
prawa wykonanie robót budowlanych i zgodność z normami oraz wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w załącznikach do umowy. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad 
fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad. 

4. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty budowlane wykonane na podstawie 
umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, 
którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę 
obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych robót oraz 
użytych materiałów, a także zamontowanych instalacji i urządzeń. 

5. Gwarancja obejmuje nieodpłatne w szczególności: 

1) usuwanie wszelkich wad i usterek istniejących w dacie odbioru końcowego, jak 
i powstałych w okresie gwarancji; 

2) przybycie na miejsce wystąpienia wady, awarii lub usterki w czasie określonym w ust. 
13; 

3) naprawę uszkodzeń, spowodowanych wadą, awarią, usterką, powstałych w okresie 
gwarancji lub po upływie jej okresu, jeżeli wada ujawniła się przed upływem tego 
okresu; 

4) wykonanie raz w roku przeglądu gwarancyjnego, w terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym; 

5) wykonanie ostatecznego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji. 

6. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek oraz awarii powstałych na skutek: 
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1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za 
którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Za siłę wyższą Zamawiający uzna 
wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w 
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 
mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana 
Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

2) normalnego zużycia budynku lub jego części; 

3) umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego, w tym uszkodzeń 
mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę Instrukcji użytkowania budynku, o której mowa w ust. 1 pkt 
3, wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania budynku jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania 
i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcji użytkowania budynku mogą wynikać tylko z 
przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się 
różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 
podlegających gwarancji. 

10. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy na cały przedmiot umowy, z tym, że na zamontowane 
urządzenia obowiązuje gwarancja producenta. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu 
następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie kart gwarancyjnych producentów   
 zamontowanych urządzeń. 

12. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad w godzinach od 07.30 do 15.30, w dniach 
roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr 
………………. lub pocztą elektroniczną na adres ………………………….. i potwierdzone faksem 
pod numer ………………….. Zgłoszenie zawierać będzie numer zgłoszenia, dane osoby 
zgłaszającej, datę i godzinę zgłoszenia, opis wady/usterki/awarii. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 7 dni od momentu ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu 
obiektów i ludzi – niezwłocznie. 

14. Przez przystąpienie do usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce wystąpienia zgłoszonej 
wady upoważnionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy – specjalisty w zakresie 
zgłoszonej usterki/awarii, wywołanej wadą i niezwłoczne jej usuwanie. 

15. Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą w obiekcie w godzinach pracy 
Zamawiającego, a w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego charakter usterki – za 
wyłączną zgodą Zamawiającego - także poza godzinami pracy Zamawiającego. 
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16. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, w pozostałych przypadkach 
– termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, zgodnie  z art. 581 Kodeksu 
cywilnego. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca korzystanie z przedmiotu umowy, 
określonego w § 1, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

17. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, wykonane przez 
Podwykonawców. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej wadą oraz powstałej 
w związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest związany terminem wskazanym przez 
Zamawiającego i nie może się od niego uchylić. 

20. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy wad nie usuniętych przez Wykonawcę we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie oraz naprawienia wyrządzonych taką wadą szkód we własnym 
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie usuwanie wady, lecz czynność tę następnie 
bezzasadnie wstrzyma, ust. 20 ma odpowiednie zastosowanie. 

22. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 20, poniesione 
przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni roboczych, licząc od 
dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym zakresie. Żądanie winno 
zawierać także uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokość. 

23. Wykonawca zobowiązany jest także do realizacji serwisu i konserwacji systemu wentylacyjnego 
w zakresie i z częstotliwością określoną w załączniku nr 15 do umowy, przez  okres …….. 
miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

24. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym. 

25. Powyższe postanowienia Wykonawca potwierdza w karcie gwarancyjnej, której wzór stanowi 
załącznik nr 16 do umowy. 

VIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 14 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na kwotę równą 10 % ceny ofertowej 
brutto, tj. na kwotę ………………. zł (słownie: ……………………………………….. ). 

2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres, o którym mowa w ust. 7 i 8. W przypadku 
zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres nie 
krótszy niż 5 lat, jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Kwota w wysokości ………………. zł (słownie: ………………………………) stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
odbioru końcowego robót. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  tj. ………………. zł (słownie: 
………………………………………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 7 i 
pkt 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływam terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Wypłata, o której mowa w ust. 13, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
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15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 
albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 
IX. Ubezpieczenie 

 
§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem umowy dedykowaną dla danego 
kontraktu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji niniejszego 
kontraktu wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców, za szkody w mieniu lub na osobie 
wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w 
związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej 
wynoszącej min. 110% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
11 ust. 2 umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca 
przedłoży dedykowaną polisę odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zakresem realizowanego 
kontraktu, z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż okres realizacji zadania wraz z 
potwierdzeniem opłaty składki nie później niż w dniu podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład 
Ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub 
likwidacji zaistniałej szkody. 

4. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, 
że okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, o której mowa w ust. 1, 
byłby krótszy, aniżeli przedłużony okres wykonania przedmiotu umowy, przed dokonaniem z 
Zamawiającym takiej zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z 
uzgadnianym terminem jej zakończenia. 

X. Kary umowne 

§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w stosunku do terminów, o których mowa  
w § 10 ust. 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
11 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, przysługującego odpowiednio za dany etap robót, za każdy dzień 
opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych: 

a) przy odbiorze końcowym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
łącznie, o którym mowa w § 11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

b) w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia  
umownego brutto łącznie, o którym mowa w § 11 ust. 2, za każdy dzień 
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opóźnienia, liczony od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

3) za opóźnienie terminu odbioru końcowego wskutek niedostarczenia dokumentów 
odbiorowych w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto łącznie, o którym 
mowa w § 11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty planowanego terminu 
odbioru końcowego; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto łącznie, o którym mowa 
w § 11 ust. 2; 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł za każde 
zdarzenie; 

6) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 
Zamawiającemu, zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 pkt 11, w wysokości 5 000,00 zł za każde 
zdarzenie; 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł 
za każde zdarzenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości  3 000,00 zł za każde zdarzenie; 

10) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez 
Zamawiającego osoby bezrobotnej, na warunkach i w terminach określonych w § 9 ust. 2  
umowy lub nie przedstawienia do wglądu na żądanie Zamawiającego dokumentów, o 
których mowa w § 9 ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 3 000,00 zł. Kara umowna będzie naliczana za każdy stwierdzony taki 
przypadek; 

11) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę na 
warunkach, o których mowa w § 9 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę. Kara umowna będzie 
naliczana za każdy stwierdzony taki przypadek. 

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość pomniejszenia dofinansowania projektu 
przez Instytucję Wdrażającą za niewykonanie wskaźników, określonych w załączniku nr 17 do 
umowy, w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.   

3. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy z tytułu nie przekazania terenu budowy z winy 
Zamawiającego w stosunku do terminów określonych w §  8 ust. 1 pkt 1 w wysokości 200,00 zł 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
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4. Zamawiający może odstąpić od naliczania kary, o której mowa w ust.1 pkt 10 w odniesieniu do 
osoby bezrobotnej, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy 
powiatowemu urzędowi pracy, albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań 
z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za 
przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności  brak osób 
bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze,  w którym jest realizowany 
przedmiot umowy i w okresie jego realizacji lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę. 
Przerwa w zatrudnieniu osoby, o której mowa w § 9 ust. 2, nie może trwać dłużej niż 1 miesiąc. 

5. W przypadku zaistnienia nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia w związku z 
realizacją umowy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
Zamawiającemu będzie przysługiwało odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania. 

6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu 
cywilnego ewentualnej wierzytelności tytułem kary umownej, o której mowa w ust. 1, ze swej 
wierzytelności tytułem wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe 
oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną 
wadą oświadczenia woli skutkującego jego nieważnością. 

9. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania 
potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, 
której mowa w ust. 8. 

XI. Odstąpienie od umowy 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy przed upływem 
okresu, na jaki została zawarta, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w następujących 
przypadkach:  

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach; 

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót budowlanych w ciągu 
14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego, złożonego na piśmie;  
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3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni; 

4) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i 
nie dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy, w ciągu 14 dni od wyznaczonego w dzienniku budowy terminu; 

5) w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z przyczyn wskazanych w § 16      
ust. 5; 

6) wystąpienia realnego zagrożenia nie zrealizowania umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 

7) złożenia dokumentów wykazujących znamiona poświadczenia nieprawdy na etapie 
realizacji umowy lub wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełniania innych 
przestępstw w związku z realizacją umowy. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 wymaga pisemnego uzasadnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
budowlanych w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Rozliczenie wykonanych robót 
budowlanych przez Wykonawcę nastąpi na podstawie procentowego udziału 
wykonanych robót, stwierdzonych przez Zamawiającego; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na 
swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 pkt 1, kiedy przedmiotowe 
koszty poniesie Zamawiający; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust.1 pkt 
1, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych; 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy. 

XII. Zmiana umowy 

§ 18 

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie w okolicznościach określonych  w art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany adresu siedziby Zamawiającego i Wykonawcy; 
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2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę oraz osób wskazanych       
w § 3 umowy; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, np. dotyczących podatku od towaru i usług; 

4) w sytuacji, gdy w stosunku do Wykonawcy zajdą zmiany mające charakter sukcesji 
generalnej; 

5) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 

a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 
było przewidzieć, a zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, pomimo dołożenia przez 
Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły być realizowane, 

b) niedotrzymania terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) na 
wydanie decyzji przez instytucje do tego zobowiązane; 

6)  zmiany wynagrodzenia - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów 
i usług VAT; 

7)  zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zakresu powierzonych im do 
wykonania robót budowlanych; 

8) zmiany terminu i wynagrodzenia, po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej, w 
przypadku zaistnienia potrzeby zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przyjętych 
w dokumentacji projektowej rozwiązań, jeżeli zastosowanie rozwiązań przewidzianych w 
dokumentacji projektowej groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, 
przy czym zmiana w tym zakresie z inicjatywy Wykonawcy wymaga dodatkowo 
akceptacji projektanta; 

9) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie przesunięć robót pomiędzy 
etapami, bez zmiany wynagrodzenia za dany etap robót i terminów realizacji etapów 
robót. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp w szczególności zmiana 
osób wskazanych do kontaktu ze stronami, o których mowa w § 4  umowy. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez Stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) ocenę wpływu zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy; 

4) ocenę wpływu zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. 
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5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron umowy i pod 
warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy Pzp. 

6. Zmiana warunków realizacji umowy, która powodowałaby niezgodność umowy z wnioskiem o 
dofinansowanie wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.  

7. Zmiana warunków realizacji umowy, która powodowałaby niezgodność Projektu z opisem 
projektu, stanowiącym załącznik nr 7 do umowy o dofinansowanie, a będącym załącznikiem      
nr 18 do niniejszej umowy, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.  

8. W przypadku braku zgody, o których mowa w ust. 6 i 7, Wykonawca będzie zobowiązany do 
wykonania umowy w obowiązującym brzmieniu. 

XIII DOKUMENTY UMOWY 

§ 19 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi z nią integralną całość, są następujące 
dokumenty: 

1) załącznik nr 1 - Projekt budowlany: „Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynków 
POS nr 41, 41A, 41B – branża budowlana i branża sanitarna”; 

2) załącznik nr 2 - Projekt budowlano – wykonawczy: „Termomodernizacja budynków Straży 
Granicznej w Koszalinie – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana wewnętrznej instalacji 
c.o. i c.w., wymiana wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia 
wraz z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej” 

3) załącznik nr 3 - Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – 
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-PSO – wentylacja mechaniczna”; 

4) załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – 
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-PSO – instalacja ogrzewcza, ciepła technologicznego, 
instalacja solarna przygotowania c.w.”; 

5) załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – 
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-PSO – instalacje elektryczne”; 

6) załącznik nr 6 - Projekt budowlano – wykonawczy: „Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. 
bezpośredniego podłączenia w budynku PSO – Nr 41 – branża ciepłownicza”; 

7) załącznik nr 7 - Projekt budowlano – wykonawczy: „Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. 
bezpośredniego podłączenia – branża elektryczna + AKPiA”;  

8) załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych 
– ścian zewnętrznych i dachu budynków PSO; 

9) załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, 
ogrzewczej i solarnej c.w.; 

10) załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych; 
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11) załącznik nr 11 -  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża 
ciepłownicza i elektryczna;  

12) załącznik nr 12 - opis przedmiotu zamówienia; 

13) załącznik nr 13 - harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z kosztorysem; 

14) załącznik nr 14 - oferta Wykonawcy; 

15) załącznik nr 15 - zasady serwisu i konserwacji systemu wentylacyjnego; 

16) załącznik nr 16 - karta gwarancyjna – wzór; 

17) załącznik nr 17 - zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu – 
stanowiące załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0047/16-00 z 
dnia 10.02.2017 r; 

18) załącznik nr 18 – opis projektu - stanowiący załącznik nr 7 umowy o dofinasowanie. 

XIV. Postanowienia końcowe 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164, z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.) ; 

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459); 

4) innych obowiązujących aktów prawnych, w zakresie wynikającym z zawartej umowy. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
  WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
................................................                                              ................................................ 
 
                    UDZIELAM    KONTRASYGNATY: 
 
 
        ...................................................... 
Sporządzono w 3 egz.: 
Egz. nr 1,2 - Zamawiający  
Egz. nr 3  - Wykonawca 
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Załącznik nr 12 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: 
„Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin” (kod CPV 45320000-6, 
45261000-4, 45310000-3, 45330000-9, 45420000-7, 45430000-0, 45450000-6), które obejmują 
roboty branży budowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej.  
 
Termomodernizacja budynku nr 41, 41A - 41B w m. Koszalin o powierzchni użytkowej 987,00 
m2, realizowana będzie na działce nr 6 w obrębie 19 m. Koszalin (woj. zachodniopomorskie) 
przy ul. Piłsudskiego 92. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację, zgodnie          
z art. 2 pkt 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. 
U. z 2014 r., poz.712). Ulepszenie budynku będzie polegało na przeprowadzeniu prac w wyniku, 
których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do budynku na 
potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Izolacyjność cieplna przegród 
zewnętrznych będzie dostosowana do minimalnych wymagań dotyczących oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej określonych w przepisach techniczno-budowlanych, które obowiązywać 
będą od roku 2021. Poddawany termomodernizacji budynek stanowi własność Skarbu Państwa, 
który został oddany w trwały zarząd Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Straży Granicznej im. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie na podstawie decyzji nr GG.II.72244-1/34/98 
z dnia 15.09.1998 r. Wskazany obiekt wykorzystywany będzie, jako zaplecze techniczne 
Ośrodka, w którym będą zlokalizowane pomieszczenia magazynowe i warsztatowe. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in: 
1. Roboty budowlane kwalifikowalne: 
1.1. Ocieplenie dachu styropianem o powierzchni 1.227,05 m2 wraz z ułożeniem pokrycia z papy 
termozgrzewalnej, rozbiórką i montażem instalacji odgromowej, wymiana świetlików dachowych; 
1.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu o 
powierzchni 947,06 m2 wraz z pracami towarzyszącymi; 
1.3. Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z likwidacją luksferów o 
powierzchni 416,65 m2; 
1.4. Skucie starych i wykonanie nowych posadzek betonowych ocieplanych styropianem o 
powierzchni 931,40 m2 wraz z malowaniem posadzek betonowych żywicą epoksydową i 
wykonaniem posadzki z płytek gresowych; 
1.5. Roboty budowlane towarzyszące związane z realizacją termomodernizacji budynku: 
a) w pomieszczeniu nr 24 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) - pomieszczenie z 
przeznaczeniem wyłącznie na rozdzielnię ciepła – w zakres robót wchodzą: rozbiórka podestu 
pod kocioł c.o., uzupełnienie posadzki z płytek gresowych, uzupełnienie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowo – wapiennej, malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian i sufitów, 
malowanie farbami olejnymi tynków ścian, malowanie posadzki farbą chlorokauczukową. 
b) w pomieszczeniu nr 07 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) - pomieszczenie z 
przeznaczeniem wyłącznie na centralę wentylacyjną - w zakres robót wchodzą: rozbiórka 
fundamentu wentylatora, przetarcie istniejących tynków, pomalowanie farbą emulsyjną tynków 
ścian i sufitów; 
c) w pomieszczeniu 09 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) – w zakres robót wchodzi: 
przetarcie istniejących tynków ścian i pomalowanie farbą emulsyjną tynków ścian i sufitu na 
odcinku za kanałem wentylacyjnym; 
d) w pomieszczeniu 03 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) – w zakres robót wchodzi: 
rozebranie okładziny ściennej z płytek na ścianie za centralą wentylacyjną, na ścianach z 
bramami oraz za grzejnikami c.o., uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – 
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wapiennej; przetarcie oraz pomalowanie farbą emulsyjną istniejących tynków na ścianie za 
centralą wentylacyjną, na ścianach z bramami; z wyłączeniem robót wskazanych w pkt. 2.1; 
e) w pomieszczeniu 05 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) - w zakres robót wchodzi 
wykonanie robót w obrębie wnęki przeznaczonej na zamontowanie centrali wentylacyjnej 
obejmujących:  przetarcie istniejących tynków ściany przy której montowana będzie centrala 
wentylacyjna, pomalowanie farbą emulsyjną oraz pomalowanie farbą olejną ściany przy której 
montowana będzie centrala wentylacyjna, pomalowanie farbą emulsyjną sufitu (dotyczy); 
f) w pomieszczeniu 10 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) – w zakres robót wchodzi: 
uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych ścian, przetarcie istniejących tynków ścian, 
malowanie farbą emulsyjną tynków ścian oraz sufitu z wyłączeniem robót wskazanych                
w pkt. 2.2. 
g) w pomieszczeniu 04 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) – w zakres robót wchodzi: 
malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian za kanałami wentylacyjnymi. 
h) w pomieszczeniu 33 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) – w zakres robót wchodzi: 
przetarcie istniejących tynków ścian i pomalowanie farbą emulsyjną od poziomu kanałów 
wentylacyjnych do sufitu, pomalowanie farba emulsyjna sufitu. 
i) w pomieszczeniach zaplecza socjalnego 26,27,29,30 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do 
umowy) – w zakres robót wchodzi: uzupełnienie okładziny sufitu podwieszanego płytą gipsowo-
kartonową, pomalowanie farbą emulsyjną sufitów, pomalowanie farba emulsyjna tynków ścian z 
wyłączeniem robót w pkt 2.4. 
  
1.6. Modernizacja instalacji c.o. – 1 kpl. 
1.7. Wymiana 49 szt. grzejników i 49 szt. zaworów (termostatycznych i powrotnych). 
1.8. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego – 1 kpl. 
1.9. Modernizacja ciepłej wody użytkowej – 1 kpl. 
1.10. Montaż odnawialnych źródeł energii – 3 szt. – 5,94 m2. 
1.11. Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej – 1 kpl. 
1.12. Wymiana oświetlenia na energooszczędne – 169 szt. 
1.13. Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. – 1 kpl. 
 
2. Roboty budowlane niekwalifikowalne: 
2.1. W pomieszczeniu 03 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy):  
a) przetarcie istniejących tynków ścian - 31,67 m2, 
b)pomalowanie tynków ścian farbą emulsyjną – 31,67 m2. 
2.2. W pomieszczeniu 10 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) :  
a)przetarcie istniejących tynków ścian – 64,16 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną tynków ścian – 64,16 m2, 
c) malowanie farbą emulsyjną sufitu – 179,42 m2. 
2.3. W pomieszczeniu 04 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy): malowanie farbą 
emulsyjną tynków ścian  podłużnych i szczytowej z oknami od poziomu toru jezdnego suwnicy 
do sufitu – 91,31m2. 
2.4. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego 26,27,29,30 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do 
umowy):  
a) malowanie farbą emulsyjną sufitów – 5,18 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną tynków ścian z – 32,76 m2. 
2.5. W pomieszczeniach 15,16,17 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy): 
a) wykucie stolarki drzwiowej do pomieszczeń nr 15,16,17; 
b) zamontowanie w pom. nr 16 drzwi z demontażu z pom. nr 17; 
c) wykucie dwóch otworów drzwiowych w ściankach działowych do pom. nr 16; 
d) wstawienie nadproży prefabrykowanych; 
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e) zamontowanie drzwi stalowych o wymiarze w świetle ościeżnicy 100cm pomiędzy pom. nr 16 
i 17; 
f) zamontowanie drzwi drewnianych o wymiarze w świetle ościeżnicy 100cm pomiędzy pom. nr 
15 i 16; 
g) zamurowanie otworów drzwiowych po zdemontowanych drzwiach w pom. nr 15 i 17; 
h) uzupełnienie tynków w miejscu zamurowań; 
i) uzupełnienie powłok malarskich w miejscu uzupełnionych tynków; 
j) zamontowanie krat okiennych w pom. nr 15, 16. 
2.6. W pomieszczeniu 06 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy): 
a) malowanie tynków ścian farbą emulsyjną od poziomu kanałów wentylacyjnych do sufitu – 
14,18 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną sufitu – 13,69 m2. 
2.7. W pomieszczeniu 08 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy): 
a) przetarcie istniejących tynków ścian – 26,53 m2, 
b) malowanie farbą emulsyjną tynków ścian – 26,53 m2, 
c) malowanie farbą emulsyjną sufitu – 3,36 m2. 
2.8. W pomieszczeniach 02,09 wg rysunku nr 9 (załącznika nr 1 do umowy) : 
 a) rozebranie ścianek działowych – 3,75 m3, 
 b) montaż nadproży prefabrykowanych – 8,10 m. 
 
Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 7 do siwz, który zawiera 
następującą dokumentację techniczną: 

1. Projekt budowlany: „Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynków PSO nr 41, 
41A, 41B – branża budowlana i branża sanitarna” – załącznik nr 1A. 

2. Projekt budowlano – wykonawczy: „Termomodernizacja budynków Straży Granicznej w 
Koszalinie – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i c.w., 
wymiana wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej, wymiana oświetlenia wraz z 
wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej” – załącznik nr 1B. 

3. Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 
41, 41A, 41B - PSO – wentylacja mechaniczna” – załącznik nr 1 C.  

4. Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 
41, 41A, 41B-PSO – instalacja ogrzewcza, ciepła technologicznego, instalacja solarna 
przygotowania c.w.” – załącznik nr 1 D.  

5. Projekt wykonawczy: „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 
41, 41A, 41B-PSO – instalacje elektryczne” – załącznik nr 1 E.  

6. Projekt budowlano – wykonawczy: „Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – Nr 41 – branża ciepłownicza” – załącznik nr 1F. 

7. Projekt budowlano – wykonawczy: Węzeł cieplny c.o. + c.w.u. bezpośredniego 
podłączenia – branża elektryczna + AKPiA” – załącznik nr 1G (z wyłączeniem instalacji 
oświetleniowej, która została ujęta w projekcie budowlano – wykonawczym wg 
załącznika nr 1E) . 

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych – ścian 
zewnętrznych i dachu budynków PSO – załącznik nr 1 H. 

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, ogrzewczej i 
solarnej c.w. – załącznik nr 1 I. 

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych – załącznik nr 1 J. 
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w zakresie węzła w 

bud. nr 41) – branża ciepłownicza i elektryczna – załącznik nr 1 K 
12. Przedmiar robót, branża budowlana – wydatki kwalifikowalne – załącznik nr 1L, 
13. Przedmiar robót, branża sanitarna – wydatki kwalifikowalne – załącznik nr 1Ł, 
14. Przedmiar robót, branża elektryczna – wydatki kwalifikowalne – załącznik nr 1M. 
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15. Przedmiar robót, branża budowlana – wydatki niekwalifikowalne – załącznik nr 1N. 
16. Wykaz dodatkowych istotnych parametrów dla wybranych materiałów/urządzeń – 

załącznik nr 1O. 
 
Na etapie podpisania umowy: załączniki nr 1A-1G stanowić będą załączniki nr 1-7 do umowy, 
załączniki nr 1H-1K stanowić będą załączniki nr 8-11 do umowy,  natomiast załączniki nr 1L-1N 
oraz załącznik nr 1 O stanowić będą odpowiednio załącznik nr A oraz nr B do załącznika nr 12 
do umowy. 
 
Uwarunkowania szczególne: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania porządku i czystości w miejscu 
prowadzenia robót, 

2) Roboty prowadzone będą od poniedziałku do soboty w godzinach 7:30 – 18:30 lub innym 
terminie jedynie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca po zrealizowaniu zadania wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z 
treścią umowy, 

4) Zamawiający nie przewiduje udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych. 
 
Uzyskane w trakcie realizacji robót odpady stanowią własność Wykonawcy.  Powyższe odpady 
muszą być przez Wykonawcę zagospodarowane bez dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami dołączonymi 
do dokumentacji odbiorczej. 
 
Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania i wymagające wywozu, a 
pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót budowlanych, np. robót rozbiórkowych, 
będą stanowiły własność Wykonawcy, za wyjątkiem zbędnych elementów metalowych, 
stanowiących własność Zamawiającego, które Wykonawca we własnym zakresie załaduje, a 
następnie dostarczy w imieniu Zamawiającego do punktu skupu złomu i przedłoży 
Zamawiającemu dowód ich przyjęcia. Czynności te będą wliczone w cenę złożonej oferty. 
Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą.  
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 6 do siwz. 
 
 
KLAUZULE SPOŁECZNE 
 
Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji  
stosuje klauzule społeczne określone w art. 29 ust. 3a i art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. 
 
- Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w ciągu 15 dni od 
zawarcia umowy z Zamawiającym 1 osobę bezrobotną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania niniejszej umowy. 
 
- Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) wszystkich osób 
wykonujących roboty ogólnobudowlane, obejmujące: prace związane z wykonywaniem robót 
murarskich, betonowych, ociepleniowych, układaniem płytek, wykonywaniem gładzi, prac 
malarskich i wszelkich prac wykończeniowych; osób wykonujących roboty sanitarne, obejmujące 
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wykonanie instalacji sanitarnych, osób wykonujących roboty elektryczne, obejmujące wykonanie 
instalacji elektrycznych. 
 
Sposób dokumentowania zatrudniania osób, o których mowa powyżej, uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań 
oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań określone zostały we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 
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Załącznik nr A do 
załącznika nr 12 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 
 

 

 
1. Przedmiar robót, branża budowlana - wydatki kwalifikowalne; 
2. Przedmiar robót, branża sanitarna - wydatki kwalifikowalne; 
3. Przedmiar robót, branża elektryczna - wydatki kwalifikowalne; 
4. Przedmiar robót, branża budowlana - wydatki niekwalifikowalne. 
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          Załącznik nr B do 
załącznika nr 12 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 
 

 
 

Wykaz dodatkowych istotnych parametrów dla wybranych 
materiałów/urządzeń/systemów. 

 
 

LP Materiały/urządzenia/systemy 
 

Parametry materiałów/urządzeń/systemów 
 

Branża budowlana  

1. 
1) Docieplenie ścian w technologii 

BSO 
 

 
Styropian EPS 032 grafitowy: 
- srebrnoszara płyta styropianowa z uszlachetnioną kompozycją grafitu, 
który poprawia właściwości izolacyjne, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ<=0,032 W/mK, 
- płyty styropianowe samo gasnące, sezonowane (cięty na płyty po 
dwóch miesiącach od daty produkcji), 
- klasa reakcji na ogień E  
System docieplenia ścian: 
- sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 
- tynk akrylowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie, tynk o fakturze 
drobny baranek o ziarnie 1,5 mm. 
- należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną na cały 
system ocieplenia. 
- nie dopuszcza się zastosowania materiałów składowych z różnych 
systemów dociepleń. 
 

2. 
2) Docieplenie dachu 

 

Docieplenie dachu: 

- styropianem ekstrudowanym  λ<=0,032 W/mK, 

- system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. 

 

3. 
 Żywica epoksydowa 
 

Dwuskładnikowa, wodna dyspersja żywic epoksydowych, tworząca 
trwałe zabezpieczenie podłóg oraz ścian. Charakteryzująca się wysoką 
odpornością na ścieranie oraz wysoką odpornością na rozpuszczalniki, 
olej oraz paliwo. Zastosowana w połączeniu z dodatkiem 
antypoślizgowym o granulacji 0,2 – 0,5 mm. 
 

4. 

Drzwi stalowe do zamontowania 
pomiędzy pomieszczenia nr 16 i 
17 
 
 
 
 
 
 
 

Ościeżnica ze stali o wysokiej wytrzymałości, o grubości min. 1,2 mm, 
wykończona farbą w kolorze szarym lub popielatym. 
Skrzydło drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze 
szarym lub popielatym. Wypełnienie: polistyren rozprężony lub wełna 
mineralna. Klamki, szyld, zamek na wkładkę patentową. 
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Branża sanitarna 

5. 

Regulator pogodowy z kartą  
1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 5, 13, rys. 1/7, 2/7 

1) 2) PBW „Węzeł cieplny c.o. 
+cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41. Instalacje: elektryczna + 
AKPiA” – rys. nr 2/7 

 

Elektroniczny regulator pogodowy, do regulacji węzłów cieplnych oraz 
instalacji c.w.u., który może zostać zaprogramowany do wybranych 
aplikacji za pomocą karty. Regulator musi  posiadać wyjścia triakowe do 
regulacji zaworów z siłownikami i wyjścia przekaźnikowe do sterowania 
palników/ pomp/zaworów. Obudowa do regulatora musi przystosowana 
być do montażu ściennego.  
Regulacja "pogodowa" temperatury zasilania ze stałowartościowym 
ograniczeniem temperatury powrotu. Stosowany najczęściej w 
jednofunkcyjnych węzłach cieplnych do regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania. 
 

6. 

Pompa mieszająca  
1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 5, 10, 12, rys. 2/7, 
3/7, 5/7 
 

Pompa z mokrym wirnikiem, tzn. pompa i silnik stanowią jedną całość 
bez uszczelnienia wału, tylko z dwoma uszczelkami spoczynkowymi. 
Łożyska są smarowane pompowaną cieczą.  

Cechy charakterystyczne pompy: 

• Silnik z trzema prędkościami obrotowymi. 
• Promieniowe łożyska ceramiczne. 
• Węglowe łożysko oporowe. 
• Osłona wirnika, płyta łożyskowa i powłoka rotora ze stali nierdzewnej. 
• Korpus statora ze stopów aluminium. 
• Korpus pompy z żeliwa lub brązu. 
• Stator z wbudowanym łącznikiem termicznym. 

Zakresy temperatury 
Temperatura otoczenia: 0°C do 40°C 
Temperatura cieczy: 
krótkotrwale + 140°C 
ciągle – 10°C do + 120°C 
ciepła woda użytkowa do +60°C 
Temperatura składowania: – 30v do +55°C. 
Dane techniczne: 
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar 
Q=6,6 m3/h 

Hp=5,5 m H2O 

Pmin=145-210 W; Pmax=320-380 W 
Napięcie: 12x 230 V 

7. 

Zawór trójdrogowy mieszający 
gwintowany z siłownikiem  
1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 5, 9, 12, rys. 2/7, 3/7, 
5/7 
 

Zawór obrotowy stosowany we współpracy z siłownikiem elektrycznym. 
Zawór wykorzystywany do kontrolowania temperatury przepływu w 
układach, w których pewien przeciek może być akceptowany i w których 
nie jest wymagana precyzyjna charakterystyka regulacji.  
Dane:  
• DN 25 mm  
• kv=12,0 m3/h  
• PN 10  
• 3-drogowy  
• Charakterystyka liniowa  
• Temperatura czynnika od 2 ºC  do 110ºC  
• przeznaczenie — zawory mieszające i rozdzielające  
• Połączenie gwintowane wewnętrznie 
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8. 

Przepływomierz  
ultradźwiękowy, Dn 40 mm z 
przelicznikiem  
1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 6, 10, 11, 12, rys. 
2/7, 3/7, 5/7 
 

Statyczny przetwornik przepływu oparty na ultradźwiękowej metodzie 
pomiaru, używany głównie jako przetwornik przepływu objętościowego 
we współpracy z przelicznikami i jest przeznaczony do instalacji 
cieplnych i chłodniczych, gdzie medium przenoszącym ciepło jest woda. 
Objętość mierzona jest za pomocą dwukierunkowej techniki 
ultradźwiękowej opartej na metodzie pomiaru czasu tranzytu.  
Dane: 

 Przepływ nominalny Qn=10 m3/h 

 Przepływ maksymalny Qmax=20 m3/h 

 Opory licznika kv= 43m3/h 

 Temperatura zasilania 950C 

 Temperatura powrotna 700C 

 Dn=40 mm 

 L=300 mm 

 Przelicznik ciepła w GJ, impulsowanie 15 imp/l 

 Komplet czujników temperatury (zasilania, zewnętrznej, wewnętrznej) 
l=1,5 m 
 

9. 

Czujnik temperatury zasilania  
1) PBW „Węzeł cieplny c.o. 
+cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 5, 13, rys. 2/7   
2) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41. Instalacje: elektryczna + 
AKPiA”   – rys. nr 2/7 

Czujnik temperatury zasilania z platynowym elementem,  
1000 Ω w temp. 0 °C, współpracujący z przepływomierzem jw. 
Dane: 

 
 Min. temperatura 0 °C 

Max. temperatura 140 °C 
Stała czasowa 2 s (dla wody), 7 s (dla powietrza)  
Materiał AISI 316, PA  
Obudowa IP 54  

Podłączenie elektryczne 
  Wtyczka, dwa zaciski, wtyk PG9          
(dostarczane z produktem)   

Montaż G 1/2 A i podkładka  

PN 
25  
 

 

10. 

Czujnik temperatury 
zewnętrznej  

2) 1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 5, 13, rys. 2/7 

3) 2) PBW „Węzeł cieplny c.o. 
+cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41 Instalacje: elektryczna + 
AKPiA” – rys. nr 2/7 

Czujnik temperatury zewnętrznej, współpracujący z przepływomierzem 
jw. 
Dane: 

 Min. temperatura.       -500C 

 Max. temperatura        500C 

 Stała czasowa         15 min 

 Materiał: 
Pokrywa:  ABS 
Podstawa: PC 

 Montaż:  na ścianie   
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11. 

Czujnik temperatury 
wewnętrznej 
1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 5, 13, rys. 2/7 
2) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41. Instalacje: elektryczna + 
AKPiA”” – rys. nr 2/7 

Czujnik temperatury wewnętrznej, współpracujący z przepływomierzem 
jw. 
Dane: 

 Min. temperatura -30 °C 

 Max. temperatura 50 °C 

 Stała czasowa 8 min  

 Materiał ABS  

 Obudowa IP 54  

 Podłączenie elektryczne 

 
Puszka zaciskowa dla 2 
przewodów  
 

 Montaż 

 
Montaż naścienny przy pomocy 
śrub  
 

 

12. 

Zawór regulacyjny  
4) 1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 

cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 6, 10, 12, 13, rys. 
2/7, 3/7, 4/7, 7/7, 

5)  
2) PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO Instalacja ogrzewcza, 
ciepła technologicznego, 
instalacja solarna 
przygotowania c.w.” – rys. I/3, 
rys. I/4, rys. I/6, rys. I/7 
3) PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO Instalacja ogrzewcza, 
ciepła technologicznego, 
instalacja solarna 
przygotowania c.w.” – rys. I/3, 
rys. I/4, rys. I/6, rys. I/7 
 

Statyczny zawór równoważący służący do zapewnienia odpowiedniego 
komfortu cieplnego. Zawór posiada funkcje odcięcia, regulację i pomiar 
przepływu. Zawory z zakresu DN 15-50, wykonany jest z mosiądzu 
odpornego na odcynkowanie (DR), a w zakresie średnic DN 65-600, ze 
stali oraz żeliwa. Posiada wbudowaną zwężkę Venturiego do dokładnego 
pomiaru oraz regulacji przepływu.  
Dane: 

 Temperatura max.   1350C 

 Temperatura min.    -200C 

 Ciśnienie max.  25 bar 

 Uszczelnienie  o-ring 
 

13. 

Zawór zwrotny  
6) 1) PBW „Węzeł cieplny c.o. + 

cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 13, rys. 2/7, 3/7, 4/7, 
7/7 

 

Zawór zwrotny gwintowany wew. z zamknięciem grzybkowym 
wspomaganym sprężyną. 
korpus: mosiądz;  
Położenie robocze dowolne  
Pnom 1,0 MPa, tmax=80°C 
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14. 

Wodomierz jednostrumieniowy, 
sucho- bieżny, ze sprzęgłem 
magnetycznym, klasy B, do 
wody gorącej,  Dn15, Q=1,0 
m3/h, Qmax.=2m3/h 

7) 1)  PBW „Węzeł cieplny c.o. + 
cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 13, rys. 2/7, 3/7, 7/7 

 

Wodomierz jednostrumieniowy wirnikowy suchobieżny z licznikiem 
rolkowym, odpowiednia ochrona wałków i łożysk aby 
zminimalizować uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami 
lub kamieniem w wodzie.  Wodomierz może być zainstalowany 
poziomo lub pionowo. Wodomierz można obrócić o 360° dla 
ułatwienia odczytu. Wodomierz do pomiaru objętości wody ciepłej 
do 90°C. 

Dane: 

 Dn=15 mm, 

 Q=1,0 m3/h, 

 Qmax.=2,0 m3/h 

 

15. 

Wodomierz jednostrumieniowy, 
sucho- bieżny, ze sprzęgłem 
magnetycznym, klasy B, do 
wody gorącej,  Dn20, Q=2,5 
m3/h, Qmax.=5 m3/h 
1)  PBW „Węzeł cieplny c.o. 
+cwu. bezpośredniego 
podłączenia w budynku PSO – 
nr 41”- str. 13, rys. 2/7, 3/7, 7/7 

Wodomierz jednostrumieniowy wirnikowy suchobieżny z licznikiem 
rolkowym, odpowiednia ochrona wałków i łożysk aby 
zminimalizować uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami 
lub kamieniem w wodzie.  Wodomierz może być zainstalowany 
poziomo lub pionowo. Wodomierz można obrócić o 360° dla 
ułatwienia odczytu. Wodomierz do pomiaru objętości wody ciepłej 
do 90°C. 

Dane: 

 Dn =20 mm, 

 Q=2,5 m3/h, 

 Qmax.=5,0 m3/h 
 

16. 

Wentylator dachowy, 230 V, 
moc 0,37 kW  
1) PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” – str. 5, rys. W/1, 
W/2, W/6 
2) PB „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” –  str. 5, rys. 
W/1, W/2, W/6 
3) PW „Termomodernizacja 

budynków  magazynowo-

warsztatowych nr 41, 41A, 

41B-PSO-Instalacje 

elektryczne, rys E/2, rys. E/3 

 

Wentylator dachowy przeznaczone do wentylacji miejscowej,  do 
pokonywania znacznych oporów przepływu szczególnie przydatny do 
współpracy z instalacjami odciągów miejscowych. 

Wentylator zbudowany ze spiralnej obudowy stalowej i silnika 
elektrycznego z osadzonym na jego wale wirnikiem promieniowym.  
Dane: 

 Napięcie: 230 V 

 Obroty synchroniczne: 3000 obr/min 

 Moc silnika: 0,37 kW 

 Wydajność: 1160 m3/h 

 Podciśnienie maksymalne: 940 Pa 

 Średnica wlotu / wylotu: 100-150 mm 

 Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m/5m: 78/64 dB(A) 

 Stopień ochrony: IP54 
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17. 

Odsysacz spalin balansowy  
1) PW „Termomodernizacja 

budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO.  Wentylacja 
mechaniczna” – str. 4, tys. 
W/1 

2) PB „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” –  str. 5, rys. 
W/1, W/2, W/6 

3) PW „Termomodernizacja 

budynków  magazynowo-

warsztatowych nr 41, 41A, 

41B-PSO-Instalacje 

elektryczne, rys. E/2, rys. E/3 

Odsysacz balansowy stacjonarny z przepustnicą, wężem elastycznym i 
wieszakiem. 
Dane: 

 Długość przewodu elastycznego - 6 m 

 Średnica przewodu - 100 mm 

 Odporność termiczna przewodu elastycznego +1500C, pierwszy 
odcinek węża o dł. 2 m o odporności termicznej 3000C 

 Zalecany wydatek 400m3/h 

18. 

Odsysacz spalin balansowy  
1)PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO. Wentylacja mechaniczna” 
– str. 5, rys. W/1, W/2, W/6 
2)PB „Termomodernizacja 

budynków  magazynowo-

warsztatowych nr 41, 41A, 

41B-PSO Wentylacja 

mechaniczna” –  str. 5, rys. 

W/1, W/2, W/6 

3) PW „Termomodernizacja 

budynków  magazynowo-

warsztatowych nr 41, 41A, 

41B-PSO-Instalacje 

elektryczne, rys. E/2, rys. E/3 

 

Odsysacz balansowy stacjonarny z przepustnicą, wężem elastycznym i 
wieszakiem. 
Dane: 

 Długość przewodu elastycznego - 6 m 

 Średnica przewodu - 150 mm 

 Odporność termiczna przewodu elastycznego +1500C, pierwszy 
odcinek węża o dł. 2 m o odporności termicznej 3000C 

 Zalecany wydatek 1500m3/h 
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19. 

Filtr stanowiskowy, 230V, 1 kW 
1)PW „Termomodernizacja 

budynków  magazynowo-

warsztatowych nr 41, 41A, 

41B-PSO.  Wentylacja 

mechaniczna” – str. 5, rys. W/1 

1) 2)PB „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” –  str. 5, rys. 
W/1,  

3) PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO-Instalacje 
elektryczne, rys E/2 

Urządzenie filtrowentylacyjne   przeznaczone do oczyszczania powietrza 
z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy rozmaitych 
procesach produkcyjnych,  przy usuwaniu pyłów suchych (bez 
zanieczyszczeń żrących lub stwarzających zagrożenie wybuchowe) 
powstających podczas spawania i w innych procesach w przemyśle 
chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych itp. 
Dzięki automatycznie oczyszczanym filtrom nabojowym z membraną 
teflonową cząsteczki pyłu - nawet te mniejsze od 0,4 μm - są oddzielane 
na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane 
impulsami sprężonego powietrza. 
Filtr przejezdny wyposażony w automatyczny system oczyszczania filtra i 
w wężowe ramię ssące o długości 2 m. 
Informacje techniczne: 
 
Wężowe ramię ssące wykonane z przewodu elastycznego nasuniętego 
na konstrukcję nośną z profili aluminiowych. 
Odpowiednio wyregulowane przeguby cierne, we współpracy ze 
sprężyną pozwalają lekko i wygodnie manewrować ramieniem. 
Obrotowe zamocowanie pozwala na obrót ramienia o 360°. 
Ssawka wyposażona w regulowaną przepustnicę. 
Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza nie powinna 
przekraczać 60°C. 
Dane: 

 Średnica ramienia: 160mm 

 Zasięg ramienia: 2 m 

 Ilość ramion ssących: 1 szt. 

 Zasilanie: 230V 

 Moc silnika: 1,1 kW 

 Przepływ powietrza: 2000 m3/h 

20. 

Pompa obiegowa elektroniczna  
1) PW „Termomodernizacja 

budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Instalacja 
ogrzewcza, ciepła 
technologicznego, instalacja 
solarna przygotowania c.w.” –  

    str. 4,  
2) STWiOR- Roboty instalacji   
    wentylacji, ogrzewczej i 

solarnej   c.w.- str. 6 

Pompa obiegowa elektroniczna. 
Dane: 

 Napięcie: 1 x 230 V – 50/60 Hz 

 Wydajność, Qmax: 2.4 m3/h 

 Temp. cieczy: +2° C do +110° C (TF 110) 

 Ciśnienie instalacji, Pmax: 1.0 MPa/10 bar 

 Zakres mocy: 5-45 W 

 Temp. otoczenia: 0° C do +40° C 

 EEI (wskaźnik efektywności energetycznej): ≤ 0,23 

 Stopień ochrony: IP 42 

 Klasa izolacji: F 



75 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa 06/17 

 
 

21. 

Pompa obiegowa elektroniczna  
1) PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO Instalacja ogrzewcza, 
ciepła technologicznego, 
instalacja solarna 
przygotowania c.w.” –  
Rys. I/5, rys. I/6 
2)”PW Instalacji Solarnej”- str. 3, 
rys. S/1 
3) STWiOR- Roboty instalacji   
wentylacji, ogrzewczej i 
solarnej  c.w.- str. 6 

 

Pompa obiegowa . 
Dane: 
Rodzaj:  wirowa 
Wariant:  jednostopniowa 
Typ:  obiegowa 
Wersja:  bezdławnicowa 
Tryb pracy pompy:  elektroniczna 
Wydajność:  do 6.2 m3/h 
Wysokość podnoszenia:  do 4 m 
Rodzaj medium:  woda,  
Temperatura:  od -10 do 110 °C 
Maks. ciśnienie robocze:  1 MPa 
Maks. temperatura otoczenia:  od 0 do 40 °C 
napięcie zasilania:  230 V 

22. 

Pompa cyrkulacyjna  
1)”PW Instalacji Solarnej”- str. 
3, rys. S/1 

Pompa cyrkulacyjna: 
Dane: 

 Moc: 8 W 

 Wydajność: do 0,7 m3/h 

 Wysokość podnoszenia: do 1,2 m 

 Napięcie: 230 V 

 Przyłącze: 1/2 cala 

 Maksymalna temperatura robocza: 2 do 95°C 

 Maksymalne ciśnienie robocze : 10 bar 
 

23. 

Grupa pompowa dwudrogowa 
2-12 dcm3/min z pompą 
instalacji solarnej  
1)”PW Instalacji Solarnej”- str. 3, 
rys. S/1 
 

Grupa pompowa dwudrogowa dla powierzchni kolektora do 12 m2 
Dane: 

 max. temperatura pracy 120°C 

 max. ciśnienie pracy 6 bar  

 zakres pomiarowy 2-12 dcm3/min 
 

24. 
Zawór mieszający  
1)”PW Instalacji Solarnej”- str. 
3, rys. S/1 

Zawór mieszający o średnicy ½’’ 
Dane: 

 Medium: woda 

 Materiał korpusu: mosiądz odporny na odcynkowanie 

 Typ przyłącza: gwinty zewnętrzne 

 Maks. temp. medium: 90 oC 

 Zakres nastawy 
temperatury: 

 30 - 60 oC 

 Przepływ przy spadku ciśnienia 0,1 MPa - 25 litrów/min 
 

25. 

Zawór zwrotny antyskażeniowy, 
Dn15 
1)”PW Instalacji Solarnej”- str. 
3, rys. S/1 

Zawór zwrotny antyskażeniowy o średnicy 15 mm 
Dane: 

 Dn=15 mm 

 Medium: woda pitna 

 Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar 

 Minimalne ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego: 0,5 kPa 

 Maksymalna temperatura pracy: 90°C 
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26. 

Centrala nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym, 
stojąca 
1)PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO Wentylacja mechaniczna” 
– str. 9 

2) 2)PB „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” –  str. 9,  

 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, 
stojąca. 
Dane: 

 Wydajność 2000 m3/h 

 Wykonanie przeciwwybuchowe 

 Nagrzewnica wodna Q=7,9 kW 

 Moc elektryczna wentylatorów 2x0,75 kW 

 Napięcie 400V 

27. 

Centrala nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym, 
stojąca 
1)PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO Wentylacja mechaniczna” 
– str. 9 

3) 2)PB „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” –  str. 9,  

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, 
stojąca. 
Dane: 

 Wydajność 1220 m3/h 

 Wykonanie przeciwwybuchowe 

 Nagrzewnica wodna Q=6,0 kW 

 Moc elektryczna wentylatorów 2x0,75 kW 

 Napięcie 400V 

28. 

Centrala nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym, 
stojąca 
1)PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO Wentylacja mechaniczna” 
– str. 9 

4) 2)PB „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” –  str. 9,  

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, 
stojąca. 
Dane: 

 Wydajność 6370 m3/h 

 Nagrzewnica wodna Q=46,6 kW 

 Moc elektryczna wentylatorów 2x3,0 kW 

 Napięcie 400V 

29. 

Centrala nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem krzyżowym  
1)PW „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 41B-
PSO Wentylacja mechaniczna” 
– str. 9 

5) 2)PB „Termomodernizacja 
budynków  magazynowo-
warsztatowych nr 41, 41A, 
41B-PSO Wentylacja 
mechaniczna” –  str. 9  

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym, 
podwieszane. 
Dane: 

 Wydajność 820 m3/h 

 Nagrzewnica wodna Q=4,9 kW 

 Moc elektryczna wentylatorów 2x0,55 kW 

 Napięcie 400V 
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Branża elektryczna 

30. 

Wyłączniki  nadprądowe  (2A-
63A) – na szynę  
 (Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna i AKPiA -  punkt 3,4 
i 3,6 - str. 4, schemat 17, 20) 

Dane techniczne: 
Wyrób o następujących parametrach w zakresach prądowych od 2 A do 
63 A - 
Granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych 
zawierać ma się od 1,13- do 1,45-krotności prądu znamionowego 
wyłączników (temperatura odniesienia 30°C). Obszar zadziałania 
wyzwalaczy elektromagnetycznych wynosić ma od 3- do 5-krotności 
prądu znamionowego. 
Wyłączniki nadprądowe do zabezpieczania przewodów i odbiorników w 
obwodach oświetlenia, gniazd wtykowych i sterowania. 

31. 

Uchwyty do rur 
elektroinstalacyjnych o śr. max 
26 mm - 
(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna i AKPiA -  punkt 3,5 
- str. 4) 

Dane techniczne: 
 

Charakterystyka: Uchwyt zamykany, 

Materiał: PP 

Zakres temperatur: 
(transport, instalacja, eksploatacja) 

-15oC ÷ 90oC 

Kolor: Biały, 
 

32. 

Gniazda wtykowe  (P17- 
2P+Z/16A) - 
(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna i AKPiA -  punkt 3,6 
- str. 4) 

Dane techniczne: 
prąd znamionowy 16A o stopniu ochrony IP 66/67, 
w wykonaniach 2P+Z  na napięcia od 200 do 250 V~ 
sprzęt w wykonaniu hermetycznym, kolor biały,  wykonanie gwarantujące 
długi czas eksploatacji produktu.  

33. 

Korytka elektroizolacyjne  6040  
1)(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna i AKPiA -  punkt 3,6 
- str. 4) 
2)Specyfikacja STWIOR- 
elektryczna, str. 8 pkt 5.1.4.2 

Dane techniczne: 
 
Wymiary około 60 x 40 mm, wykonanie z PC, wyrób powinien posiadać 
mocne zatrzaski tak aby pokrywa korytka dobrze przylegała do podstawy 
chroniąc skutecznie przewody, kolor wyrobu biały. 

34. 
 

Rura elektroizolacyjna giętka - 
(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna i AKPiA -  punkt 3,8 
- str. 5) 

Dane techniczne: 
Rury giętkie o wysokiej odporności na udary 

 o dużej wytrzymałości mechanicznej i dobrych właściwościach 
udarowych, charakteryzujące się dużą elastycznością i 
zachowaniem nadanego kształtu 

 z pilotem w formie drutu ułatwiającego wciągnięcie przewodów 

 odporność na udary: 2J 
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35. 

Rozdzielnica - 1 x 12 - 
naścienna 
(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna i AKPiA -  schemat 
11, 20) 

Dane techniczne: 
Rozdzielnice 1 x 12 naścienne 

 Wyrób o zgodności z normą: PN-EN 60439-3 

 Stopień ochrony IP65 

 II klasa ochronności 

 Odporność na uderzenia IK09 

 Drzwiczki i obudowa w pełni odwracalne 

 Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla 
wykonań 2-, 3- i 4-rzędowych 

 Wspornik montażowy o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów 
modułowych i aparatów mocy 

 Odstęp pomiędzy wspornikami: 150 mm 

 Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do 
montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa 

 Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość 
zaplombowania pokrywy i osłony frontowej 

 Materiał: obudowa - polistyren odporny na uderzenia, o 
wytrzymałości na żar 650°C, drzwi - poliwęglan 

 Kolor podstawy jasnoszary lub biały pokrywa ciemnoszara lub 
biała 

36. 

Lampka sygnalizacyjna 
trzyfazowa – na szynę  
(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna 
 i AKPiA, schemat nr 17, 20 ) 

Dane techniczne: 
lampki sygnalizacyjne : 

 Napięcie znamionowe: 250 V~ 

 Mocowanie na wsporniku - szynie 

 Możliwość przyłączania: 1,5 do 4 mm2 

 Stopień ochrony: IP20 

 Wyposażone w okienko do opisu aparatu 

 Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 

37. 
 

Złączka rozłączalna do wkładek 
bezpiecznikowych, złączka 
śrubowa standardowa, 
jednotorowa do przewodu 
neutralnego … – (Projekt 
budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna i AKPiA, 
schemat17, i 20)  

Dane techniczne: 
Złączka rozłączalna do wkładek bezpiecznikowych z dźwignią. 

 do wkładek bezpiecznikowych 5x20mm z dźwignią 

 kolor: szary 

 przekrój nominalny: 2,5 mm 

 przekrój przewodu sztywnego (drutu): 0,25 do 2,5 mm 

 przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 2,5 mm 

 szerokość: 6 mm 
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38. 
 

Stycznik dwumodułowy - 230 V 
na szynę  
(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna i AKPiA, schemat nr 
17, 20 ) 

Dane techniczne: 
- Prąd znamionowy In = Ith: 25A- Napięcie sterowania: Uc: 230V 
- Rodzaj styków: 2 złączne 
- Styki pomocnicze do styczników: Ps 385 
- Częstotliwość napięcia ster.: 50/60 
- Napięcie znamionowe izolacji Ui: 250V AC 
- Napięcie znamionowe łączeniowe Ue: 250V 
- Obciążalność zestyków: AC1: Ie - 25A, P - 505kW 
                                          AC3: Ie - 9A,   P - 2,2 kW 
- Trwałość mechaniczna: 2 000 000 cykli 
- Częstość złączeń: 600/h 
- Obciążalność styków [In] AC-12: 5A, AC-15: 5A 
- Pobór mocy przez cewkę stycznika: 
            * załączenie: 13,6 VA 
            * trzymanie:   3,9 VA 
- Temperatura pracy: -5oC - +40oC 
- Mocowanie na szynie 
- Stopień ochrony IP2x 
- Zgodność z normami EN 61095 

39. 

Rozłącznik  izolacyjny--16A – na 
szynę  
(Projekt budowlano 
wykonawczy, instalacja 
elektryczna  i AKPiA, schemat 
nr 17, 20) 

Dane techniczne: 
Dwubiegunowy 400 V~ 

 Prąd znamionowy: 16 A 

 Szerokość w modułach 17,5 mm: 1 

 Montaż na wsporniku - szynie 

 Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub 
sztyftowych 
 

40. 

Wyłącznik różnicowo-prądowy  
10A 30mA – na szynę  - Projekt 
budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna i AKPiA , 
schemat nr 17, 20) 

Dane techniczne: 
 
Wyłącznik-Dwubiegunowy 
230V~,Typ-AC 
Charakterystyka wyzwalaczy 
nadprądowych-B 
Znamionowy prąd różnicowy: 30mA 
Prąd znamionowy: 10 A 
Szerokość w modułach 17,5mm: 2 
Montaż na szynę 

41. 

Szyna symetryczna dla szafek o 
szerokości 600mm - montażowy 
wspornik szaf. 
Projekt budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna 
 i AKPiA, schemat nr 17, 20 )  

Dane techniczne: 
 
Wspornik montażowy – szyna do szaf przemysłowych – 

 do szaf o szerokość: 600mm 

 długość poprzeczki: 543mm 

 szyna symetryczna 

 mocowane na profilach za pomocą klipsów gwintowanych  
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42. 
 

Przełącznik z punktem 
neutralnym – na szynę 
Projekt budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna  i AKPiA, 
schemat nr 17, 20) 

Dane techniczne: 
napięcieznamionowe:250 

1.napięcie znamionowe:250V~ 
2.prąd znamionowy: 20A                                         
3.szerokość w modułach 17,5 mm: 1 

 

43. 
 

Gniazdo n/t  2P + Z 16A 250V 
Projekt budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna 
 i AKPiA, schemat nr 17, 20) 

Dane techniczne: 

 Gniazdo pojedyncze 2P + Z 16A 250V z przesłoną 

 Stopień ochrony IP 44 

 Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką 

 Mechanizm wyposażony w podwójne zaciski śrubowe 

 Mocowane natynkowo na kołki rozporowe 

 Kolor biały 
 

44. 

Rurka sztywna RB max 20  -  
Projekt budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna 
 i AKPiA, schemat nr 17, 20) 

Dane techniczne; 

 długość: 3 m 

 średnica zewnętrzna: 20 mm 

 minimalna średnica wewnętrzna: 16,9 mm 

 przekrój wewnętrzny: 224 mm2 

 wysoka odporność na zgniatanie: 750 N 

 odporność na udary: 2J 

 temperatura pracy: od -5°C do +60°C 

 kolor: szary. 

45. 
 

Rurka elektroinstalacyjna  -  
Projekt budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna 
 i AKPiA, schemat nr 17, 20) 

Dane techniczne; 

 średnica zewnętrzna:16 mm  

 materiał: polichlorek winylu modyfikowany  

 wytrzymałość na ściskanie: min 320 N  

 wytrzymałość na uderzenie: 1J  

 zakres temperatur eksploatacja: od -5°C do +60°C  

 kolor: biały  

46. 

Puszka elektroinstalacyjna, 
naścienna, samozatrzaskowa   - 
Projekt budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna i AKPiA, 
schemat nr 17, 20) 

Dane techniczne; 

Nazwa opisowa produktu : 
Puszka naścienna 39 x 75 x 75 mm z 
dławicą zintegrowaną, samozatrzaskowa. 

Przekrój znamionowy - 74x74x39 

Kolor - szary 

Szerokość (mm) / w 
puszkach średnica 
zewnętrzna (mm) 

74 

Wysokość (mm) - 39 
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47. 

Listwa naścienna - Projekt 
budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna i AKPiA, 
schemat nr 17, 20) 

Dane techniczne; 
- szerokość i wysokość - 60mm x 40mm, 
- wykonany z PCV, 
- elastyczny, odporny na uszkodzenia. 

48 

Osprzęt elektryczny szczelny z 
tworzyw sztucznych - 
(Specyfikacja STWIOR- 
elektryczna, punkt 2.5.6., str. 5) 

Dane techniczne; 
Włącznik światła wykonany w formie kwadratowej, przystosowany do 
montażu systemowego. Ramka i przycisk w kolorze białym. Produkt z 
tworzywa sztucznego z połyskiem o odpowiedniej twardości odpornej  na 
drobne uszkodzenia. Parametry włącznika światła:10 A, 250 V~ . 
Mechanizm wyłącznika wykonany z metalu, niezawodny w działaniu, 
dający gwarancję długotrwałego użytkowania. 

49. 
 

Wyłącznik nadprądowy – na 
szynę  
 (Specyfikacja STWIOR- 
elektryczna, punkt 2.5.7., str. 5) 

Dane techniczne; 
Wyrób o następujących parametrach w zakresach prądowych od 6 A do 
125 A, przy trwałości od 4000 do 20 000 łączeń i zwarciowej zdolności 
łączenia 3,4,5,6 lub nawet 10 kA a nawet 25 kA. Forma płaska 
przystosowana do zatrzaskowego montażu na szynie montażowej. 
Wyłączniki budowane są jako wyrób jedno-, dwu-, trój- oraz 
czterobiegunowe. Granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych 
zawierać ma  się od 1,13- do 1,45-krotności prądu znamionowego 
wyłączników (temperatura odniesienia 30°C). Obszar zadziałania 
wyzwalaczy elektromagnetycznych wynosić ma od 3- do 5-krotności 
prądu znamionowego. Wyłączniki nadprądowe o charakterystyce B służą 
do zabezpieczania przewodów i odbiorników w obwodach oświetlenia, 
gniazd wtykowych i sterowania. 

50. 
 

Wyłącznik główny  - na szynę 
montażową.  
 
(Specyfikacja STWIOR- 
elektryczna, punkt 2.5.9., str. 5. 
5) 

Dane techniczne: 
• wyłącznik główny do wyłączania i załączania prądów roboczych, 
• wyłączniki i rozłączniki mocy: posiadające możliwość 
  wyposażenia w wyzwalacze termiczno-magnetyczne, 
• regulacja członu termicznego w zakresie od 0,63 do 1xIN  
• człon magnetyczny stały 10xIN 
• zgodne z normą IEC 60947-2 
• montaż na szynie lub płycie montażowej 
• zaciski klatkowe: 
- drut od 6 do 95 mm² 
- linka od 6 do 70 mm² 
• wyłączniki główne powinny spełniać wymogi normy EN60947-2 

51 

Przewód sterowniczy 2 x 0,75 
Przewód sterowniczy 3 x 0,75 
Przewód sterowniczy 3 G 1, 5 
Projekt budowlano wykonawczy, 
instalacja elektryczna  
i AKPiA, schemat nr 23) 

Dane techniczne: 
- Izolacja zewnętrzna PVC, żyły kolorowe,(2 x 0,75 bez żyły żółto-
zielonej), 
- Budowa żył : linki z cienkich drucików z miedzi elektrolitycznej, 
izolacja zył z PVC, LAPP P8/1, żyły skręcone warstwowo, 
płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, szary, 
- Linka z cienkich drucików wg VDE 0295, 
klasa 5/IEC 60228 klasa 5, do 1,5 mm²: Uo/U: 300/500V, 
od 2,5 mm²: Uo/U: 450/750V przy zabezpieczonej instalacji 
Uo/U: 600/1000V: 
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Załącznik nr 13 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 
 

 
Harmonogram rzeczowo-finansowy  

robót budowlanych wraz z kosztorysem 
 

 

lp 

 
 
 
 

wyszczególnienie robót 
koszt zadania w 

zł (brutto) 

I etap umowy 
tj. do dnia 

31.08.2017 r. 

II etap umowy 
tj. do dnia 

30.09.2017 r. 

III etap 
umowy tj. do 

dnia 
…………. 
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Dach z kominami 
poz. 1, 3 - 8       

poz. 2, 9 - 18       

2 Elewacja północno-zachodnia poz. 19 - 42       

3 Elewacja południowo-zachodnia poz. 43 - 62       

4 Elewacja południowo-wschodnia poz. 63 - 90       

5 Elewacja północno-wschodnia poz. 91 - 112       

6 Wymiana okien, drzwi i wrót oraz wymiana nawietrzaków poz. 113 - 129       

7 Roboty inne poz. 130 - 142       

8 Posadzki, roboty wewnętrzne poz. 143 - 168       

9 Roboty budowlane w pomieszczeniu 24 poz. 169 - 176       

10 Roboty budowlane w pomieszczeniu 07 poz. 177 - 179       

11 Roboty budowlane w pomieszczeniu 09 poz. 180 - 182       

12 Roboty budowlane w pomieszczeniu 03 poz. 183 - 186       

13 Roboty budowlane w pomieszczeniu 05 poz. 187 - 190       

14 Roboty budowlane w pomieszczeniu 10 poz. 191 - 192       

15 Roboty budowlane w pomieszczeniu 04 poz. 193       

16 Roboty budowlane w pomieszczeniu 33 poz. 194 -196       

17 Roboty budowlane w pomieszczeniach 26,27,29,30 poz.197 -199       
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Roboty budowlane w pomieszczeniu 03 poz. 1 - 2       

19 Roboty budowlane w pomieszczenie 10 poz. 3 - 5       

20 Roboty budowlane w pomieszczenie 18 poz. 6 - 22       

21 Roboty budowlane w pomieszczeniu 06 poz. 23 - 24       

22 Roboty budowlane w pomieszczeniu 04 poz. 25       

23 Roboty budowlane w pomieszczenie 08 poz. 26 - 28       

24 Roboty budowlane w pomieszczeniu 26,27,29,30 poz. 29 - 30       

25 Roboty wewnętrzne poz. 31 - 34       
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wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami - prace 
demontażowe 

poz. 1 - 19       

27 
Instalacja centralnego ogrzewania - ułożenie rurociągów, 
malowanie i izolacja, (bez grzejników i zaworów 
termostatycznych i powrotnych)-bud. nr 41,  

poz. 20 - 33,    
poz. 51 - 54 

      

28 
Instalacja centralnego ogrzewania - ułożenie rurociągów, 
malowanie i izolacja,  (bez grzejników i zaworów 
termostatycznych i powrotnych)-bud. nr 41A,  

poz. 55 - 62       

poz. 66       

29 
Instalacja centralnego ogrzewania - montaż nowych 
grzejników z zaworami termostatycznymi - bud. nr 41          
(44 szt.),  

poz. 34 - 50       

30 
Instalacja centralnego ogrzewania - montaż nowych 
grzejników z zaworami termostatycznymi - bud. nr 41A          
(5 szt.),  

poz. 63 - 65       

31 
Instalacja centralnego ogrzewania - płukanie i próby-bud. 
nr 41,  41A,  

poz. 67 - 71     
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Instalacja ciepła technologicznego - podłączenia do 
nagrzewnic 46,6 kW 

poz. 1-7       

33 
Instalacja ciepła technologicznego - podłączenia do 
nagrzewnic 7,9 kW; 5,6 kW; 4,9 kW 

poz. 8 - 13       

34 Ruraż i destryfikatory poz. 14 -24       
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Instalacje solarne poz. 1 - 19       
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Prace demontażowe wentylacji,  poz. 1 - 6       

37 
Instalacja wentylacji mechanicznej  - w bud. nr 41 i 41 B 
(bez central wentylacyjnych),  

poz. 29 - 45       
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38 

Instalacja wentylacji mechanicznej  - w bud. Nr 41 i 41 B -    
1) centrala wentylacyjna W=6370m3/h, stojąca i 
automatyka,2)  centrala wentylacyjna W=1220m3/h, 
stojąca i automatyka 3) centrala wentylacyjna W=820 
m3/h, podwieszania i automatyka+ kurtyny powietrza i 
odsysacze spalin 

poz. 17 - 28       

39 
Instalacja wentylacji mechanicznej  - w bud. nr 41A(bez 
centrali wentylacyjnej ,  

poz. 12 - 16       

40 
Instalacja wentylacji mechanicznej  - w bud. nr 41A- 
centrala wentylacyjna W=2000m3/h -   automatyka + 
kurtyny powietrza i odsysacze spalin 

poz. 7 -11       
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Instalacje sanitarne (węzeł c.o.)-demontaż poz. 1 -  44       

42 
Instalacje sanitarne (węzeł c.o.)-montaż rur, armatury i 
urządzeń 

poz. 45 -  127       

poz. 132 - 140       

43 Instalacje sanitarne (węzeł c.o.)-próby i uruchomienia-  poz. 128 - 131     
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Instalacja odgromowa i uziemiająca, poz. - 70-88       

45 Roboty uzupełniające poz. - 89-101       

46 Tablice rozdzielcze i złącze kablowe poz. - 1-18       

47 Układanie przewodów poz. - 19-39       

48 Instalacje technologiczne poz. - 62-69       

49 Osprzęt instalacyjny poz. - 52-61       

50 Oprawy oświetlające poz. - 40-51       

51 Badania i pomiary poz. -102-112       
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Montaż i podłączenie elementów w rozdzielnicy RW poz. - 1 - 7       

53 Montaż instalacji elektrycznej na obiekcie poz. - 8 - 14       

54 Montaż instalacji i elementów AKPiA na obiekcie poz. - 15 -18       

55 Pomiary instalacji elektrycznej i uziemiającej poz. - 19 - 22       
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56 
Inne roboty nie ujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy   

      

   

Razem (brutto) 
 

 
      

 
  
 WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
................................................                                              ................................................ 
 
UWAGA: 

 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca sporządzi kosztorys na wartość złożonej oferty, który będzie 
podstawą do opracowania niniejszego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Niniejszy harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym 
przed podpisaniem umowy, ponieważ Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia jego spójności z 
Harmonogramem Realizacji Projektu i Harmonogramem Płatności.  
 
W I etapie należy przewidzieć rozliczenie minimum 25 % wartości robót. 
 
 
W III etapie należy przewidzieć rozliczenie wartości robót w przedziale 25% - 30%. 
 
 
  
Wskazane pozycje mogą być przedstawione w sposób bardziej szczegółowy. Kolorami zaznaczono 
zakres robót proponowany do rozliczenia w danym etapie. Możliwa zmiana etapu proponowanego do 
rozliczenia danej pozycji robót przed podpisaniem umowy. Rozliczone w danym etapie mogą być tylko 
skończone elementy zadania. Za elementy skończone zadania mogą być uznane elementy dostatecznie 
wyodrębnione z całego zadania, które mogą być przedmiotem odrębnego odbioru (np. wykopanie 
fundamentów, wylanie ławy fundamentów, budowa ścian, stropów itp.). Element zadania będzie 
rozliczany dopiero po jego całkowitym wykonaniu, bez możliwości rozliczenia w części. W takim 
przypadku elementem skończonym będzie jedynie taki zakres robót, do którego nie będzie potrzeby 
powrotu w celu jego dokończenia, jednak musi to zostać uwzględnione w niniejszym harmonogramie 
przed podpisaniem umowy (przy jednoczesnym zachowaniu możliwości występowania dużej liczby 
elementów podlegających odbiorowi). 

 
 

Harmonogram po podpisaniu przez strony umowy stanowi jej integralną część. Po podpisaniu umowy 
zmiany można dokonywać w trybie i formie w niej przewidzianych. 
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Załącznik nr 15 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 

 

 
ZASADY SERWISU I KONSERWACJI  

SYSTEMU WENTYLACYJNEGO  
  

Serwis i konserwacja systemu wentylacyjnego (obejmujący zakres robót budowlanych objętych 

projektem wykonawczym „Termomodernizacja budynków magazynowo – warsztatowych nr 41, 

41A, 41B-PSO – wentylacja mechaniczna.”, zawartym w załączniku nr 3 do umowy) w okresie 

……..… miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, odbywać się będzie w 

zakresie i z częstotliwością wynikającą z instrukcji obsługi urządzeń, dokumentacji techniczno - 

ruchowej, warunków gwarancji udzielonych przez producenta urządzeń  

i materiałów wentylacyjnych, z uwzględnieniem poniższych zasad:   

1. W w/w okresie w ramach  serwisu i konserwacji systemu wentylacyjnego, znajdującego się w 

budynku nr 41, 41A-41B przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie, które 

zostały zamontowane w ramach zadania pn.  „Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B 

w m. Koszalin”, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeprowadzania czynności 

polegających m.in. na: smarowaniu, czyszczeniu elementów ruchomych takich jak żaluzje, 

siłowniki, przepustnice, czyszczeniu kanałów wentylacyjnych, w tym anemostatów 

nawiewnych i wywiewnych, czyszczeniu i smarowaniu elementów współpracujących, kontroli 

połączeń hydraulicznych, regulacji wydajności, odpowietrzaniu instalacji, przeglądzie  

i regulacji układów automatycznych sterowania systemem wentylacji, przeglądzie 

wymienników, wentylatorów, wymianie materiałów eksploatacyjnych o których mowa w pkt 2. 

Wskazane czynności muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisami BHP i PPOŻ. 

2. Urządzenia i części zamienne (po upływie gwarancji udzielonej przez producenta  urządzeń) 

oraz materiały eksploatacyjne (filtry, uszczelki, paski klinowe, żarówki, bezpieczniki, łożyska) 

wymagające wymiany, będą stanowiły materiał Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej ewidencji wykonanych czynności (ze 

wskazaniem co najmniej osoby je realizującej, terminu i zakresu prac) w książce serwisowej. 

Z każdego z dokonanych przeglądów, o których mowa w pkt 5, Wykonawca sporządzi 

protokół, który zostanie podpisany przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Po 

zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez producenta centrali wentylacyjnych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania książki serwisowej Zamawiającemu.  

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących koniecznością wyłączenia systemu 

wentylacji z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania 

Zamawiającego o przyczynie wyłączenia z eksploatacji, stanie technicznym urządzeń 

wentylacyjnych, przewidywanym terminie przywrócenia systemu wentylacyjnego do pracy. 
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5. Czynności, o których mowa w pkt 1, wykonywane będą z wymaganą przez producenta 

urządzeń wentylacyjnych częstotliwością, jednakże nie rzadziej niż 4 razy w roku (w marcu, 

czerwcu, wrześniu, grudniu każdego roku, począwszy od grudnia 2017r., do czasu upływu 

okresu trwania serwisu i konserwacji udzielonego przez Wykonawcę). 

Niezależnie od czynności wymienionych w pkt 1, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego usuwania stanów awaryjnych występujących w pracy systemu  

wentylacyjnego przez cały okres trwania serwisu i konserwacji udzielonego przez 

Wykonawcę.  

6. Przystąpienie do czynności usunięcia awarii winno nastąpić nie później niż w ciągu 48 godzin 

od chwili jej zgłoszenia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Niewłaściwe działanie systemu wentylacyjnego, a także wszelkiego rodzaju usterki będą 

zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, osobie i na numer telefonu 

wskazany przez Wykonawcę.  

8. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do systemu wentylacyjnego znajdującego się w 

budynku nr 41, 41A - 41B  w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godz. 730 do godz. 1530. 

9. Wykonawca musi posiadać lub dysponować niezbędną kadrą, posiadającą stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażenie do prowadzenia czynności serwisowych i 

konserwacyjnych systemu wentylacyjnego.  

 

 
  WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
................................................                                              ................................................ 
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Załącznik nr 16 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 

 
 

KARTA GWARANCYJNA - wzór 
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca (Gwarant) 

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

Zamawiający (Beneficjent gwarancji) 

Skarb Państwa - Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 
75-531 Koszalin 

2. Przedmiot gwarancji. 

Roboty budowlane obejmujące cały zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane nr 
…../SI/2017  z dnia …………..2017 r. 
Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez 
względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi 
posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje 
całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych 
materiałów, a także zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów.  

3. Nazwa. 

„Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin” usytuowany przy  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie. 

4. Okres gwarancji. 

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy  i rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy, tj. ........................................,  a kończy w dniu 
…………………… 

5. Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) obiekt objęty niniejszą kartą gwarancyjną został wykonany zgodnie z umową o roboty 
budowlane nr …../SI/2017 z dnia ……………...2017 r., zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) stworzył konieczne podstawy formalno – prawne oraz warunki organizacyjne i 
techniczne, niezbędne do należytego wypełnienia warunków gwarancji w całym jej 
okresie. 

6. Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania 
gwarancji w następujących terminach: 
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a) awarii, wad zagrażających awarią – niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie 
awarii lub wady z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym 
trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody, 

b) pozostałych wad – w terminie ustalonym przez Zamawiającego; 

2) ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w przypadku 
usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego części w celu zminimalizowania ograniczeń 
i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami, a w szczególności: 

a) uzgadniania i ścisłego przestrzegania terminów, zakresów i sposobów przygotowania 
oraz prowadzenia prac, 

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie możliwe i uzasadnione, 
na każde żądanie Zamawiającego, środków i warunków technicznych do 
funkcjonowania przedmiotu gwarancji zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 

c) zapewnienia ciągłego nadzoru przez osobę, której zakres kompetencji zostanie 
w każdym przypadku określony w formie pisemnej i przekazany Zamawiającemu, 
przez cały okres prowadzenia prac, tj. w fazie identyfikacji ich zakresu, 
przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania Zamawiającemu. 

 

Szczegółowe warunki gwarancji określa § 13 umowy o roboty budowlane  nr ……/SI/2017 
z dnia ………….2017 r. 

 

 

 

 

………………………………. 
Wykonawca (Gwarant) 
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Załącznik nr 17 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 

 
 

 
Zestawienie 

wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu – stanowiące załącznik nr 8 do 
umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0047/16-00 z dnia 10.02.2017 r; 

 
 

Należy zastosować wszystkie wskaźniki wskazane w Katalogu wskaźników obowiązkowych do 
monitorowania postępu rzeczowego projektów publikowanym na stronie internetowej 
http://www.pois.gov.pl1 jako obligatoryjne dla danego Działania (w stosownych przypadkach 
Poddziałania).   

W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Instytucji będącej stroną umowy, można zastosować dodatkowe 
wskaźniki charakterystyczne dla danego projektu. Wskaźniki te, co do zasady, zamieszcza się w 
wierszach przeznaczonych dla wskaźników informacyjnych.  

Wartość bazowa, zarówno w przypadku wskaźników produktu, jak i wskaźników rezultatu 
bezpośredniego, wynosi zero. 

 

Nazwa wskaźnika2 Jednostka 
miary 

Wartość 
docelowa3 

Rok 
osiągnięcia 
wartości 
docelowej4 

I. Wskaźniki produktu 

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych  

MW  0,004 2018 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków  

szt.  1 2018 

Powierzchnia użytkowa budynków 
poddanych termomodernizacji 

m2 987 2018 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 1 2018 

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

Mg CO2/rok  230,00 2018 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej  GJ/rok 1 692,40 2018 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/rok 703 596,00 2018 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  MWh/rok  54,40 2018 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 1 496,50 2018 

 

1 adres publikacyjny: http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-wskaznikow-obowiazkowych-do-
monitorowania-postepu-rzeczowego-projektow/ 

2 Każdy wskaźnik z zatwierdzonego Wniosku o dofinansowanie należy zamieścić w odrębnym wierszu. 

file://///Tango/DPI_DWI/Prawne/UMOWY%20O%20DOFINANSOWANIE/Wzory%20umów%20o%20dofinansowanie%202014-2020/Kultura_VIII/DO%20POWIESZENIA%20NA%20STRONĘ/załączniki/adres
http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-wskaznikow-obowiazkowych-do-monitorowania-postepu-rzeczowego-projektow/
http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/katalog-wskaznikow-obowiazkowych-do-monitorowania-postepu-rzeczowego-projektow/
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3 Wartość docelowa musi być każdorazowo różna od zera. Zasada ta nie dotyczy jedynie wskaźników 
należących do kategorii „wskaźniki informacyjne” (w przypadku braku związku między celem projektu a 
obligatoryjnym wskaźnikiem informacyjnym, jego wartość docelowa może być określona jako zero). 
Wartość docelową należy podać w wartościach bezwzględnych. 

W przypadku wskaźników rezultatu bezpośredniego, dla których możliwe jest określenie stanu bazowego 
(tj. sytuacja bazowa wykazuje cechy mierzone wskaźnikiem), wartość docelową należy określić zawsze 
jako różnicę pomiędzy stanem docelowym a bazowym.  (Przykładowo wskaźnik dot. liczby osób 
korzystających z modernizowanego obiektu: w roku bazowym z obiektu skorzystało 7 tys. osób, w roku 
docelowym planuje się, że w wyniku modernizacji z obiektu skorzysta 10 tys. osób, wówczas wartość 
docelowa wynosi: WD = 10 tys. - 7 tys = 3 tys. (a nie 10 tys.)).  

Wartość docelową należy określić kumulatywnie uwzględniając wszystkie lata realizacji projektu. Zasada 
ta nie dotyczy wskaźników,  których jednostka miary wyrażona jest w formule […/rok]/rocznie. 
W przypadku wskaźników podawanych w jednostkach na rok/zawierających w nazwie określenie 
„roczny/roczna/rocznie” wartość docelową należy określić jedynie dla  roku docelowego. 

4 Postęp w realizacji projektu wykazywany jest we wniosku o płatność w części dotyczącej stanu realizacji 
projektu. 
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Załącznik nr 18 do umowy nr …../SI/2017   
z dnia …………..2017 r. 

Opis projektu - stanowiący załącznik nr 7 umowy o dofinasowanie 

* W opisie należy uwzględnić działania podejmowane w ramach danej pozycji wydatków - w 
odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych w pkt III.C ppkt 4.1-11.5 wprowadzenie zmian w 
opisie będzie wymagało zmiany umowy o dofinansowanie. W odniesieniu do pozostałych kategorii 
zmiany w opisie mogą wymagać zgody właściwej IP/IW, o ile tak stanowi umowa lub wytyczne (np. 
w odniesieniu do kategorii wskazanej w pkt III.C ppkt 3 (działania informacyjne i promocyjne) 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiS 2014-2020 wprowadzają wymóg 
uzyskania zgody właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie dla zmiany 
zaplanowanych we wniosku działań), bez potrzeby zmiany (aneksowania) umowy o 
dofinansowanie. 
** Zmiana planowanej kwoty (udziału %) wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii/zadaniu nie 
wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) w 
odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych pkt III.C ppkt 3.1-7 i 9-11.5 nie powoduje zmiany 
zakresu rzeczowego danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku 
w danej kategorii, c) nie powoduje przekroczenia łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w 
ramach projektu. 
*** Należy stosować wskaźniki z załącznika pn. "Zestawienie wskaźników do monitorowania 
postępu rzeczowego Projektu" 

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem informacji 
dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem "**" zmiana informacji wskazanych 
w opisie projektu będzie wymagała zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu 
należy zamieścić wszystkie informacje, które w opinii instytucji podpisującej umowę o 
dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy. Należy jednocześnie unikać 
nieuzasadnionego wskazywania bardzo szczegółowych informacji, w zakresie których zmiana nie 
będzie miała wpływu na realizację celu projektu, a zatem powinna być dopuszczalna bez 
konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie. 

I Podstawowe informacje o projekcie 

1 Tytuł 
projektu: 

Termomodernizacja budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin 

2 Nr projektu POIS.01.03.01-00-0047/16 

3 Beneficjent Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego 

4 Podmioty 
upoważnion
e do 
ponoszenia 
wydatków 
kwalifikowa 
nych 

  

4.1 Partnerzy 
(w 
rozumieniu 
art. 33 
ustawy 
wdrożenio 
wej) 

nie dotyczy 
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4.2 Inne 
podmioty 
upoważnion
e do 
ponoszenia 
wydatków 
kwalifikowa 
nych  
(na 
podstawie 
podrozdział
u 7.7 pkt 3 i 
nast. 
Wytycznych 
w zakresie 
kwalifikowal
ności 
wydatków w 
ramach 
POIiŚ na 
lata 2014-
2020) 

nie dotyczy 

5 Cele 
projektu 
(opis za 
pomocą 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośred 
niego)*** 

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 1 budynku 
administracji publicznej.  
Wskaźnik produktu: 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,00391 
MW 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt. 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 987,00 m2 
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 1 szt. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 230,00 tony 
równoważnika CO2 
Zmniejszenie zużycia energii końcowej 1692,40 GJ/rok 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 54,40 MWh/rok 
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 1496,50 GJ/rok 
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 703 596,00 kWh/rok 

6 Lokalizacja 
projektu 

Lokalizacja budynków 
Budynek z pomieszczeniami magazynowymi i warsztatowymi nr 41, 41A-41B 
ul. Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin 

7 Podstawo 
we dane 
finansowe 

  

7.1 Planowany 
całkowity 
koszt 
realizacji 
Projektu 
[PLN] 
 

2 438 062,95 Maksymalna kwota 
wydatków 
kwalifikowalnych [PLN] 

2 436 
062,9
5 

Stopa 
dofinans
owania 

100% 
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7.2 Wysokość 
dofinanso 
wania 
ogółem 
[PLN] 

2 436 062,95 Dofinansowanie 
tytułem środków 
krajowych/tytułem 
dotacji celowej [PLN] 

365 
409,4
5 

Dofinans
owanie 
tytułem 
płatności 
[PLN] 

2 070 653,50 

II Zakres rzeczowy 

Lp. Zadanie  Nazwa 
zadania 

Opis działań planowanych do 
realizacji w ramach 
wskazanych zadań/czas 
realizacji/podmiot działania 

Wydatki 
rzeczywi
ście 
ponoszo
ne 
(Tak/Nie
) 

Wydatki 
rozliczane 
ryczałtowo 
(Tak/Nie) 

1 zadanie nr 1  Budynek nr 
41, 41A-41B 

Termomodernizacja budynku nr 
41, 41A-41B w m. Koszalin. 
Ocieplenie dachu (1227,05m2), 
docieplenie ścian (947,06m2), 
wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej (416,65m2), 
ocieplenie posadzek 
(931,40m2), modernizacja 
instalacji c.o. (1kpl.) wraz z 
wymianą  49szt. grzejników i 
49szt. zaworów 
(termostatycznych i 
powrotnych), instalacja ciepła 
technologicznego (1kpl.), 
modernizacja cwu.(1kpl.) wraz z 
montażem odnawialnych źródeł 
energii (3 szt. - 5,94 m2), 
modernizacja instalacji 
wentylacji mechanicznej (1kpl.), 
wymiana oświetlenia na 
energooszczędne (169 szt.), 
modernizacja węzła c.o. i cwu.( 
1 kpl.)  Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 
termomodernizacji 987,00 m2 
(data realizacji: 31.01.2017-
30.11.2017) 

TAK NIE 

2 zadanie nr 2  Nadzór 
autorski 

Nadzór autorski dla budynku nr 
41, 41A-41B w m. Koszalin 
 (data realizacji: 01.06.2017-
30.11.2017) 

TAK NIE 

3 zadanie nr 3 Promocja 
projektu 

Przygotowanie materiałów 
promocyjnych (tablica 
informacyjna, tablica 
pamiątkowa, informacja na 
stronie internetowej) 
(data realizacji: 01.06.2017-
30.11.2017) 
 

TAK NIE 



95 
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – sprawa 06/17 

 
 

4 zadanie nr 4 Audyt ex-post przygotowanie  audytu ex-post 
w terminie do 30.11.2018r. 
(zgodnie z § 11 umowy o 
dofinansowanie nr 
POIS.01.03.01-00-0047/16-00) 

TAK NIE 

5       TAK NIE 

III Zakres finansowy  

A Wydatki rzeczywiście ponoszone 

Lp. Kategoria 
wydatków 

Nazwa 
kosztu 

Opis działań 
podejmowanych w 
ramach ponoszonych 
wydatków * 

Wyda
tki 
ogółe
m  
[PLN] 
** 

Wydatki 
kwalifik
owalne 
[PLN] ** 

Dofinansowa
nie [PLN] ** 

Zadanie 1 - Termomodernizacja budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin  

1 Roboty 
budowlane 

Roboty 
budowlane 
związane z 
termomoderni
zacją 
budynku nr 
41, 41A-41B 
przy ul. 
Piłsudskiego 
92 w m. 
Koszalin -  

Termomodernizacja 
budynku nr 41, 41A-
41B w m. Koszalin. 
Ocieplenie dachu 
(1227,05m2), 
docieplenie ścian 
(947,06m2), wymiana 
stolarki okiennej i 
drzwiowej (416,65m2), 
ocieplenie posadzek 
(931,40m2), 
modernizacja instalacji 
c.o. (1kpl.) wraz z 
wymianą  49szt. 
grzejników i 49szt. 
zaworów 
(termostatycznych i 
powrotnych), instalacja 
ciepła 
technologicznego 
(1kpl.), modernizacja 
cwu.(1kpl.) wraz z 
montażem 
odnawialnych źródeł 
energii (3 szt. - 5,94 
m2), modernizacja 
instalacji wentylacji 
mechanicznej (1kpl.), 
wymiana oświetlenia 
na energooszczędne 
(169 szt.), 
modernizacja węzła 
c.o. i cwu.( 1 kpl.)  
Powierzchnia 
użytkowa budynków 
poddanych 
termomodernizacji 
987,00 m2 

2 436 
062,9
5 

2 436 
062,95 

2 436 062,95 
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2             

  SUMA  2 436 
062,9
5 

2 436 
062,95 

2 436 062,95 

  Zadanie 2 (nazwa zadania)  

1 Działania 
informacyjn
e i 
promocyjne 

Przeprowadz
enie działań 
promujących 
projekt 

Wykonanie tablicy 
informacyjnej, tablicy 
pamiątkowej, 
informacja na stronie 
internetowej 
http:/www.cos.strazgra
niczna.pl 

0,00 0,00 0,00 

2             

  SUMA  0,00 0,00 0,00 

  Koszty pośrednie  

1 Zarządzanie 
projektem - 
nadzór nad 
robotami 
budowlany
mi 

Nadzór 
autorski 

Prowadzenie nadzoru 
nad realizacją robót 
budowlanych 

2 
000,0
0 

0,00 0,00 

2       0,00 0,00 0,00 

  SUMA  2 
000,0
0 

0,00 0,00 

  Maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" 
(z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach PO IiŚ 2014-2020) 

    

  OGÓŁEM w projekcie (wydatki rzeczywiście 
ponoszone) 

2 438 
062,9
5 

2 436 
062,95 

2 436 092,95 

B Wydatki ponoszone w ramach zadań  

  Zadanie  Wyda
tki 
ogółe
m  
[PLN] 
** 

Wydatki 
kwalifik
owalne 
[PLN] ** 

Dofinansowa
nie [PLN] ** 

  Zadanie nr 1  2 436 
062,9
5 

2 436 
062,95 

2 436 092,95 

  Zadanie nr 2  0,00 0,00 0,00 

  Koszty pośrednie  2 
000,0
0 

0,00 0,00 

  Ogółem w projekcie (SUMA)  2 438 
062,9
5 

2 436 
062,95 

2 436 092,95 

C Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków 
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  Kategoria wydatków Wyda
tki 
ogółe
m  
[PLN] 
** 

Wydatki 
kwalifik
owalne 
[PLN] ** 

Udział % ** 

Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których 
zmiana opisu działań NIE WYMAGA zmiany umowy o 
dofinansowanie w formie aneksu (może wymagać zgody 
właściwej IP/IW): 

2 438 
062,9
5 

2 436 
062,95 

100,00% 

1 Roboty budowlane 2 436 
062,9
5 

2 436 
062,95 

100,00% 

2 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie 

      

3 Działania informacyjne i promocyjne 0,00 0,00 0,00 

Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których 
zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o 
dofinansowanie w formie aneksu: 

      

4.1 Zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości lub 
nabycie prawa wieczystego użytkowania 
nieruchomości (limit) 

      

4.2 Zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów 
prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo 
rzeczowe, najem, dzierżawa, użytkowanie, trwały 
zarząd) (limit) 

      

4.3 Zakup nieruchomości - inne wydatki przewidziane 
przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające 
odszkodowanie za opuszczenie nieruchomości) (limit) 

      

4.4 Zakup nieruchomości - obowiązkowy wykup 
nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru 
ograniczonego użytkowania (limit) 

      

4.5 Zakup nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako 
wkładu niepieniężnego (limit) 

      

4.6 Zakup nieruchomości - adaptacja lub remont budynku 
lub budowli nabytych w ramach wydatków 
kwalifikowalnych 

      

4.7 Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem 
nieruchomości 

      

4.8 Zakup nieruchomości - odszkodowania wynikające z 
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 
niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości 

      

5 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie 

      

6 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych 

      

7 Leasing i inne techniki finasowania nie powodujące 
przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego 
przeniesienia prawa własności  

      

8 Wkład niepieniężny (bez uwzględnienia wkładu w 
postaci nieruchomości) (limit) 

      

9 Inne kategorie wydatków (UWAGA! Szczegółową 
nazwę kategorii należy wpisać przed nazwą kosztu np. 
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Digitalizacja - zlecenie usługi digitalizacji zbiorów 
bibliotecznych) 

Koszty pośrednie - zmiana opisu działań WYMAGA 
zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu: 

      

10.
1 

Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji 
projektowej  

      

10.
2 

Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji 
technicznej 

      

10.
3 

Przygotowanie projektu - opracowanie studium 
wykonalności (w tym analizy finansowo-ekonomicznej) 

      

10.
4 

Przygotowanie projektu - opracowanie raportów OOŚ       

10.
5 

Przygotowanie projektu - opracowanie dokumentacji 
przetargowej 

      

10.
6 

Przygotowanie projektu - inne dokumenty (np. master 
plan - jeśli jest niezbędny lub w przypadku projektów 
przyrodniczych opracowanie dokumentacji 
przyrodniczej) 

      

10.
7 

Przygotowanie projektu - opłaty związane z 
koniecznością uzyskania decyzji administracyjnych na 
etapie przygotowania przedsięwzięcia 

      

11.
1 

Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami 
budowlanymi 

2 
000,0
0 

0,00 0,00% 

11.
2 

Zarządzanie projektem - koszty ogólne (limit)       

11.
3 

Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)       

11.
4 

Zarządzanie projektem - koszty związane z 
wykorzystaniem systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie i monitorowanie (limit) 

      

11.
5 

Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z 
przygotowaniem lub realizacją projektu (limit) 

      

D Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków podlegających limitom  

  Kategoria wydatków podlegająca limitom Wydatki 
kwalifik
owalne 
** 

Udział % ** 

  Wydatki poniesione na zakup nieruchomości     

  Wkład rzeczowy (wkład niepieniężny ogółem)     

  Cross-financing     

  Zarządzanie projektem (z wyłączeniem nadzoru nad 
robotami budowlanymi) 

    

IV Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu 

  Budynek wchodzący w skład projektu stanowi własność Skarbu Państwa, będącego w 
trwałym zarządzie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie ul. 
Piłsudskiego 92 
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V Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji 
projektu oraz w okresie 5 lat od daty płatności końcowej (w przypadku uznania VAT za 
wydatek kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod 
kątem kwalifikowalności VAT) 

  Budynki wchodzące w skład projektu są to budynki użyteczności publicznej zabezpieczające 
zaplecze techniczne Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej niezbędne do 
realizacji zadań Ośrodka. Po realizacji projektu tak jak i przed budynki wykorzystane zostaną 
jako zaplecze techniczne Ośrodka, w którym będą zlokalizowane pomieszczenia 
magazynowe i warsztatowe Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia w tym: 
magazyn broni i uzbrojenia oraz warsztat samochodowy. Przedmiotowy projekt dotyczy 
budynków użyteczności publicznej w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza w 
rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Powierzchnia budynków nie jest wynajmowana, ani 
nie służy celom mieszkalnym, więc dofinansowanie inwestycji nie stanowi pomocy publicznej. 

VI  Uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT 
(jeśli VAT jest kwalifikowalny w projekcie) 

  W związku z art.. 86 § 1 i art. 87 § 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) oraz zgodnie z doprecyzowaniem kwalifikalności 
podatku VAT "Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 lutego 2016r. 
skierowanego do ministerstwa Energetyki podatek VAT w projektach realizowanych w 
poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
przez państwowe jednostki budżetowe, administrację rządową oraz nadzorowane lub 
podległe organy i jednostki organizacyjne może być kosztem kwalifikowanym" Centralny 
Ośrodek Szkolenia SG nie może uzyskać zwrotu podatku VAT, jak również nie ma 
możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony więc VAT nie podlega 
zwrotowi. 

       Beneficjent  Instytucja 
Pośrednicząca/Wdraża
jąca 

   

       

Podpis                            
Data: 

 Podpis                          
Data: 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


