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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 

Przedmiot zamówienia: Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24  INS. 

 

 
I. Zamawiający: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 Puławy 
www.ins.pulawy.pl  
miroslaw.bak@ins.pulawy.pl  
godziny urzędowania  poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00 
Telefon 081 473 15 07  fax. 081 473 14 23 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 
publicznych. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 

223, poz. 1655 z późn. zm.), zwana dalej ustawą lub Pzp. 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane. 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia: Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24  INS. 
 
Pełny zakres robót zawiera przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ). 
 
Wykonawca na wykonane roboty udzieli gwarancji w wymiarze minimum 5 lat.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
45321000-3 Izolacja cieplna 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na podstawie kosztorysu ofertowego dostarczonego przez 
Zleceniodawcę i przekazanej Wykonawcy dokumentacji technicznej. 
 
IV. Części zamówienia: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 
VI. Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia – 30 października 2009 r.   
 
 
 

http://www.ins.pulawy.pl/
mailto:miroslaw.bak@ins.pulawy.pl
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia  lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
5) zapewnią we własnym zakresie utylizację materiałów i odpadów powstałych w trakcie prac 

remontowych 
6)  udzielą gwarancji na wykonane prace na okres minimum 5 lat. 
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzali szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując ją nienależycie, 

jeżeli szkoda  to została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe 
wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych 
autorów; 

3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawieraja błędy,  z 
zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Pzp; 

5) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub  
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 

Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, która: 
1) jest niezgodna z ustawą;  
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust.2 pkt 3 Pzp; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwe 

konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dołączenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki  

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 Pzp;  
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 
 
Dokumenty wymagane: 
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ 
2) formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ 
3) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z wykorzystaniem wzoru -  załącznik nr 3 do SIWZ 
4) projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ 
5) kosztorys ofertowy  z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ 
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6) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 

7) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia 
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 

8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem 
„za zgodność z oryginałem”. 
 
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 
Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
24 - 110 PUŁAWY 
faksem: 081 473 15 23 
 
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 
Wykonawcy i Zamawiający porozumiewać się będą za pomocą telefaxu (nr faksu 081 473 14 23). 
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się 
za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu  i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie, droga pocztową.  
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 
Waldemar Wawer tel. 081 473 14 22 – sprawy prawo i procedura 
Mirosław Bąk tel. 081 473 15 07 – sprawy merytoryczne. 
 
XII. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
XIII. Termin związania ofertą: 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z  upływem terminu  składania ofert. 
 
XIV. Opis przygotowania oferty: 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w 

obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 
prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz 
dane. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
ofertę. 
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9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

 
2. Oferta wspólna: 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 
konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została 
zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera 
wiodącego. 
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 
Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu 
każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do 
oferty należy załączyć oświadczenie 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty: 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie naniesionym numerem 

sprawy:  
Przetarg nieograniczony INS/NO-33/09 „OFERTA-Termorenowacja budynku E-24”  
w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 156, bud. E-40 (Kancelaria), poniedziałek-piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
3.2 Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres 
siedziby zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH,  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 

 
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  13A, 24 - 110 Puławy 

Pokój nr 156, Kancelaria, bud. E-40, poniedziałek- piątek w godz. 7:00 – 15:00 
 
do dnia 09.09.2009 r. o godz. 12:00 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do 
wniesienia protestu. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Pokój nr 155 bud. E-40 
 
dnia 09.09.2009 r. o godz. 12:05 
 
Informujemy, że Instytut Nawozów Sztucznych nie jest miejscem publicznie dostępnym i dotarcie w 
wyznaczone miejsce wiążę się z przejściem ściśle określonej procedury sprawdzającej, dotarcie do 
wyznaczonego budynku - po otrzymaniu odpowiedniej przepustki zajmuje ok. 20 minut. 
 
3. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
cena, termin wykonania a także warunki płatności. 
 
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  
zamówienia. 
Cena może być tylko jedna. 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
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XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia: 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 
 
XVIII. Kryteria oceny oferty: 
1. Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, 
sposób punktowania): 
 

Nazwa kryterium Waga 

Cena 90% 

Gwarancja 10% 

 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym 
ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
 
 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  
 
2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego  
Cena: 

 90min 
oferty

ceny
C

C
C  

 
C ceny   – liczba punktów za kryterium „cena” 
C min   – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert 
C oferty – cena oferty badanej 
 
Gwarancja: 

10
.max


G

G
G

oferty

gwarancji  

 
G gwarancji  – liczba punktów za kryterium „gwarancja” 
G oferty  – gwarancja badanej oferty 
G max. – najwyższa gwarancja wynikająca za złożonych ofert  
 
 
C oceny = Cceny + G gwarancji 

 
3. Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o 
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska 
najwyższą ilość punktów. 
 
XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w 

terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku – wzór umowy stanowi  
załącznik Nr 4  

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej 
nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, 
Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w 
postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XXI. Warunki umowy: 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 
 
XXII. Środki ochrony prawnej: 
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże Ustawy. 
  
XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu: 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych  
w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na stronie 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy 
wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie 
pisemnej. 
 
XXIV. Postanowienia końcowe: 
Zasady udostępniania dokumentów. 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 
udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeks cywilny. 
 
XXV. Załączniki: 
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 Formularz cenowy 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie 
Załącznik Nr 4 Projekt umowy 
Załącznik Nr 5 Kosztorys ofertowy i przedmiar robót. 

 
Puławy, 18.08.2009 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

         Podpis osoby uprawnionej 
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INS/NO-33/09 
Załącznik nr 1 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa................................................................................................................... 

Siedziba................................................................................................................ 

Nr telefonu/faks..................................................................................................... 

nr NIP.................................................................................................................... 

nr REGON............................................................................................................. 

Dane dotyczące zamawiającego 
INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24 - 110 Puławy 
Zobowiązania wykonawcy 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:  Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24  INS. 
 
Pełny zakres robót  zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
cena netto..........................................................................................................zł 

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

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto........................................................................................................zł 

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

Gwarancja: ................ lat. 

Termin płatności: 30 dni. 
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

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

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

Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

Inne informacje wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

____________________________________________ 
                                (imię i nazwisko) 
      podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty 



 8 

INS/NO-33/09 
Załącznik nr 2 
 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

 

Data: ....................................................................................... 

Nazwa wykonawcy: ................................................................ 

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

Siedziba wykonawcy: .............................................................. 

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

 

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia: 

 
 

Przedmiot 
zamówienia 

Cena netto PLN VAT Cena brutto PLN Gwarancja 

 
Termorenowacja 
ścian szczytowych  
budynku E-24  INS. 

 

    

 

Wartość zamówienia z pozycji: netto, VAT, brutto, gwarancja,  należy przenieść do formularza ofertowego.  
 

 
 
______________________________________________________________ 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
_______________________________________________________________ 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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INS/NO-33/09        
Załącznik nr 3 
 

 
         

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
 
Przedmiot zamówienia: Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24  INS. 
 
 
 

Data: …………………………………………………………………………………. 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 
   

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję  potencjałem  techniczny i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych 
   do reprezentowania  Wykonawcy 
 
 
 
 
 



 10 

INS/NO-33/09 
Załącznik Nr 4 
 
 

UMOWA NR INS/NO-33/09 

Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24  INS. 
 

 
zawarta w dniu ……………2009 r. w  Puławach pomiędzy Instytutem Nawozów Sztucznych, z siedzibą  
w Puławach 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A 
reprezentowanym przez : 
 
Cezary Możeński - Dyrektor INS 
zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, 
 
a 
………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ. 
 
W wyniku przeprowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24  INS, Nr sprawy INS/NO-33/09, 
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania przedmiot umowy tj. 

Termorenowacja ścian szczytowych  budynku E-24  INS, określony w treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (załącznik nr 5), postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 
Nr sprawy INS/NO-33/09.  

2. Na przedmiot umowy o którym mowa w ust.1 składa się zakres rzeczowy robót zawartych  
w kosztorysie ofertowym ZAMAWIAJĄEGO (zał. Nr 5 SIWZ). Przedmiot umowy musi być wykonany 
zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Każde odstępstwo od wykonywania technologii jak również zmiana zakresu robót objętych 
przedmiotem zamówienia wymaga formy pisemnej oraz sporządzenia kalkulacji przedstawiającej 
różnicę planowanych robót a kosztorysem ofertowym z uzyskaniem akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Niezbędne materiały do wykonania przedmiotu umowy zabezpiecza WYKONAWCA. 
4. W przypadku robót uzupełniających lub zamiennych rozliczenie ich nastąpi na podstawie stawek 

robocizny, materiałów, sprzętu, z oferty.  
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i normami przy dołożeniu należytej staranności, 

b) wykonania przedmiotu umowy na własny koszt z materiałów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie znaki bezpieczeństwa, aprobaty, 
certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji, 

c) zatrudnienia na budowie kierownictwa technicznego robót z odpowiednimi uprawnieniami oraz 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

d) realizacji prac w sposób uniemożliwiający naruszenie istniejących instalacji,  
e) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci – na swój koszt, zgodnie z przepisami o odpadach, 
f) prowadzenia robót zgodnie z przepisami p.poż, BHP i Ochrony Środowiska. 

7. Od przejęcia terenu budowy aż do zakończenia prac będących przedmiotem odbioru końcowego bez 
zastrzeżeń, odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi WYKONAWCA.  

8. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych uwag. 

 
§ 2 

1. WYKONAWCA rozpocznie roboty w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 
2. Wykonawca zakończy wszystkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy do dnia 30.10.2009 r. 
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§ 3 
Do nadzoru z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO nad realizacją przedmiotu umowy w branży budowlanej 
ZAMAWIAJĄCY wyznacza Pana  mgr inż. Mirosława Bąka.  
Do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy WYKONAWCA wyznacza Pana 
………………………………………………………………  

 
§ 4 

1. Koszt wykonania robót określonych w § 1 ust. 2 określa się w wysokości  kwoty:  
netto ………………………. zł 
VAT ……………………….. zł 
brutto ……………………….zł (słownie: .........................................................................) 

2. WYKONAWCA przedmiotu umowy jest płatnikiem VAT/nie jest płatnikiem VAT. 
 
§ 5 

1. Wynagrodzenie dla WYKONAWCY będzie wypłacone na podstawie kosztorysu powykonawczego 
wykonanego metodą uproszczoną z zachowaniem stawek przedstawionych w ofercie. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy ujęte w § 1 ust. 1 i 2 odbędzie się po 
zakończeniu wszystkich robót i komisyjnym odbiorze robót objętych przedmiotem umowy. 
Kosztorys powykonawczy będzie obejmował tylko roboty określone w kosztorysie ofertowym. 

2. ZAMAWIAJĄCY zrealizuje płatności na podstawie zatwierdzonego protokołu przyjęcia wszystkich 
robót objętych przedmiotem umowy (lub w sytuacji koniecznej etapowych protokołów) przelewem w 
ciągu 30 dni roboczych od otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 7 

WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU osobę nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze 
wskazaniem osoby będącej kierownikiem robót i posiadającej odpowiednie uprawnienia do sprawowania 
samodzielnej funkcji w budownictwie. 

 
§ 8 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo modyfikacji określonego jak wyżej przedmiotu umowy 
polegającej na rezygnacji z części robót lub zmiany zakresu robót. Po zakończeniu robót 
WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w stanie 
pierwotnym w terminie ustalonym na odbiór robót. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia na swój koszt budowy i robót z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej 
na cały okres realizacji prac. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 
a) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót 

od zdarzeń losowych 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w 
tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

4. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone w trakcie robót szkody w tym 
także wyrządzone osobom trzecim. 

§ 10 
1. WYKONAWCA na wykonane roboty udziela gwarancji w wymiarze ............ lat.  
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do przystąpienia usuwania wad i usterek w terminie 14 dni od 

zgłoszenia ich przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek 
w terminie określonym w ust. 1 ZAMAWIAJĄCY usunie je we własnym zakresie i kosztami obciąży 
WYKONAWCĘ.  

§ 11 
1. Odbiór robót będzie się dokonywał komisyjnie, po wykonaniu prac. 
2. Przystąpienie do odbioru nastąpi w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru przez WYKONAWCĘ i robót zanikających w terminie dwóch dni roboczych od daty 
zgłoszenia. 

§ 12 
1. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: 

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia w 
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego § 4 za każdy dzień opóźnienia 



 12 

b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia określonego w umowie i kosztorysie ofertowym 
w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 za każdy dzień 
opóźnienia 

c) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA, 
niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia umownego określonego w § 4 niniejszej umowy 

d) za oddanie przedmiotu umowy z usterkami w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia umownego 
określonego w § 4 niniejszej umowy.  

2. Kary umowne będą potrącane z kwoty wynagrodzenia umownego określonego w § 4.  
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku zaistnienia 

szkody o wartości przekraczającej wysokość kar umownych. 
 
§ 13 

1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z 
tytułu nieterminowej realizacji harmonogramu robót wykonanego przez WYKONAWCĘ lub 
wykonywania robót z nienależytą starannością. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 
późn. zm.). 

§ 14 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 
 
§ 16 

Mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy spory, strony podają pod rozstrzygnięcie rzeczowo 
właściwemu Sądowi dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 17 

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

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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INS/NO-33/09  
Załącznik nr 5 
 

 

KOSZTORYS 
 

OFERTOWY 

          

Dla: INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
          

24-110 PUŁAWY, AL. 1000-LECIA P.P 13 A 
          

Rodzaj robót: REMONTOWO-BUDOWLANE 
          

Zakres robót: TERMORENOWACJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH  
BUDYNKU E-24   INS 
          

Lokalizacja robót: 24-110 PUŁAWY, AL. 1000-LECIA P.P 13 A 
          

Wartość robót:         
 

Słownie:           

 
 
          

         

Sporządził: Sprawdził: 
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KOSZTORYS OFERTOWY  

Lp Normatyw Opis Obmiar 
Cena 

jednostkowa 
Razem 

1 Obiekt: TERMORENOWACJA ŚCIAN 
SZCZYTOWYCH BUDYNKU E-24       

 1. 1.    Element: WYKONANIE  I KOSZT PRACY 
RUSZTOWAŃ       

 1. 1. 1. KNR 
02-02-1610-0200 

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 
wys.do 16 m 

650.36 m2   

 1. 1. 2. KNR 
02-02-1613-0200 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach 
zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m - 
wariant 1 

650.36 m2   

 1. 1. 3. KNR-W 
02-02-1610-0900 

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki 
ochronne nad wejściami 

12.00 m2   

 1. 1. 4. ANALIZA 
WŁASNA 

Koszt  pracy rusztowań 288.20 m-g   

  RAZEM ELEMENT:  

 1. 2.    Element: DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ TERENU 
STYROPIANEM METODĄ LEKKĄ MOKRĄ       

 1. 2. 1. KNR 
04-01-1212-0500 

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny - 
analogia 

14.30 m2   

 1. 2. 2. KNR 
04-01-0728-0300 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kat.III o podłożach z z 
cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów  

181.25 m2   

 1. 2. 3. KNR 
00-23-2611-0100 

Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

571.84 m2   

 1. 2. 4. KNR 
00-23-2611-0300 

Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą - 
dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT 

571.84 m2   

 1. 2. 5. KNR 
00-23-2612-0900 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - zamocowanie listwy 
cokołowej 

38.80 m   

 1. 2. 6. KNR 
00-23-2612-09 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi gr. 8 cm  - przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian w systemie np. 
WEBER SDO10 

564.14 m2   

 1. 2. 7. KNR 
00-23-2612-0400 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły 

2260.00 szt.   

 1. 2. 8. KNR 
00-23-2612-06 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach w systemie np. WEBER SDO 
10 

564.14 m2   

 1. 2. 9. KNR 
00-23-2612-02 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży w systemie np. 
WEBER SDO 10 

7.70 m2   

 1. 2.10. KNR 
00-23-2612-07 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 
na ościeżach w systemie np. WEBER SDO 
10 

7.70 m2   

 1. 2.11. KNR 
00-23-2612-08 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym w 
systemie np. WEBER SDO 10 

152.90 m   
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 1. 2.12. KNR 
00-17-2609-06 

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących - 
przyklejenie dodatkowej  jednej warstwy 
siatki na ścianach  - strefa cokołowa o 
wysokości 200 cm w systemie np. WEBER 
SDO 10 

63.70 m2   

 1. 2.13. KNR 
00-23-0932-01 

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej np 
WEBER PG 221 SDO 10 

571.84 m2   

 1. 2.14. KNR 
00-23-0932-02 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynku silikatowego gr 1,5 mm np. WEBER  
SDO 10 TD 331 wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany 
płaskie i powierzchnie poziome w kolorze 
nawiązującym do budynków wczesniej 
ocieplonych - analogia zużycie wg 
producenta 

564.14 m2   

 1. 2.15. KNR 
00-23-0932-04 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynku silikatowego gr 1,5 mm np. WEBER 
SDO 10  TD 331 wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża 
o szer. do 30 cm - w kolorze nawiązującym 
do budynków wczesniej ocieplonych - 
analogia zużycie wg producenta 

7.70 m2   

 1. 2.16. KNR 
04-01-0108-0900 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 

2.00 m3   

 1. 2.17. KNR 
04-01-0108-1000 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 
1 km krotność 23 

2.00 m3   

 1. 2.18. ANALIZA 
WŁASNA 

Koszt składowania odpadów na wysypisku 2.00 m3   

  RAZEM ELEMENT:  

 1. 3. 
   Element: WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH        

 1. 3. 1. KNR 
04-01-0535-0800 

Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z 
blachy nie nadającej się do użytku 

16.22 m2   

 1. 3. 2. KNR 
02-02-0506-0201 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z 
blachy aluminiowej gr 1 mm  - analogia 

20.11 m2   

 1. 3. 3. KNR 
04-01-0535-0500 

Rozebranie rur spustowych z blachy 
nadającej się do użytku 

52.00 m   

 1. 3. 4. KNR 
02-02-0508-0900 

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy 
ocynkowanej  

4.00 szt.   

 1. 3. 5. KNR 
02-02-0510-0401 

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy 
ocynkowanej - rury z odzysku na 
wydłużonych uchwytach !!! 

52.00 m   

  RAZEM ELEMENT:  

 1. 4.    Element: WYMIANA BRAMY I OKNA  W ELEWACJI 
SZCZYTOWEJ       

 1. 4. 1. KNR 
00-19-0931-0501 

Wymiana stolarki na okna aluminiowe o 
pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie  

23.70 m2   

 1. 4. 2. KNR 
02-02-1206-0200 

Wrota stalowe do garaży rozwierane o 
pow.do 13 m2 - demontaż mnożik do R = 
0,4 

9.90 m2   

 1. 4. 3. KNR 
04-01-0354-1000 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
drzwiowych o pow.ponad 2 m2 

9.90 m2   

 1. 4. 4. KNR-W 
02-02-1205-010 

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe -
ocieplane 

9.90 m2   

  RAZEM ELEMENT:  

  RAZEM OBIEKT:  

  RAZEM KOSZTORYS:  
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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Lp Normatyw Opis Suma 

1 Obiekt: TERMORENOWACJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH 
BUDYNKU E-24   

 1. 1. 
   Element: WYKONANIE  I KOSZT PRACY RUSZTOWAŃ 

  
 1. 1. 1. KNR 

02-02-1610-0200 
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 
(19.74+3)*14.3*2 
  

650.36 
  

Jm. m2 Razem: 650,36 

 1. 1. 2. KNR 
02-02-1613-0200 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych 
przyściennych wys.do 15 m - wariant 1 
(19.74+3)*14.3*2 
  650.36 

  

Jm. m2 Razem: 650,36 

 1. 1. 3. KNR-W 
02-02-1610-0900 

Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami 
4*3 
  12.00 

  

Jm. m2 Razem: 12 

 1. 1. 4. ANALIZA 
WŁASNA 

Koszt  pracy rusztowań 
1936.69/(8*0.84) 
  

288.20 
  

Jm. m-g Razem: 288,2 

 1. 2.    Element: DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ TERENU STYROPIANEM 
METODĄ LEKKĄ MOKRĄ   

 1. 2. 1. KNR 
04-01-1212-0500 

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny - analogia 
14.3*1 
  

14.30 
  

Jm. m2 Razem: 14,3 

 1. 2. 2. KNR 
04-01-0728-0300 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
(19.74+0.33*2+0.25*2)*14.3*0.66 
  197.25 

  

okna  
-1*(3*7.9) 
  -23.70 

  

glify 
(3+3.3*2+3*7+7.9)*0.20 
  

7.70 
  

Jm. m2 Razem: 181,25 

 1. 2. 3. KNR 
00-23-2611-0100 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
(19.74+0.33*2+0.25*2)*14.3*2 
  597.74 

  

okna i drzwi 
-1*(3*3.3+3*7.9) 
  

-33.60 
  

glify 
(3+3.3*2+3*7+7.9)*0.20 
  7.70 

  

Jm. m2 Razem: 571,84 

 1. 2. 4. KNR 
00-23-2611-0300 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 
564.14+7.7 
  571.84 

  

Jm. m2 Razem: 571,84 
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 1. 2. 5. KNR 
00-23-2612-0900 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie 
listwy cokołowej 
(19.74+0.33*2+0.25*2)*2-3 
  38.80 

  

Jm. m Razem: 38,8 

 1. 2. 6. KNR 
00-23-2612-09 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm  - 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian w systemie np. WEBER 
SDO10 
564.14 
  564.14 

  

Jm. m2 Razem: 564,14 

 1. 2. 7. KNR 
00-23-2612-0400 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 
do ścian z cegły 
565*4 
  

2260.00 
  

Jm. szt. Razem: 2260 

 1. 2. 8. KNR 
00-23-2612-06 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie 
warstwy siatki na ścianach w systemie np. WEBER SDO 10 
564.14 
  564.14 

  

Jm. m2 Razem: 564,14 

 1. 2. 9. KNR 
00-23-2612-02 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm - 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży w systemie np. WEBER 
SDO 10 
7.7 
  7.70 

  

Jm. m2 Razem: 7,7 

 1. 2.10. KNR 
00-23-2612-07 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie 
warstwy siatki na ościeżach w systemie np. WEBER SDO 10 
7.7 
  7.70 

  

Jm. m2 Razem: 7,7 

 1. 2.11. KNR 
00-23-2612-08 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym w systemie np. 
WEBER SDO 10 
7.7/0.2+14.3*8 
  152.90 

  

Jm. m Razem: 152,9 

 1. 2.12. KNR 
00-17-2609-06 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie 
dodatkowej  jednej warstwy siatki na ścianach  - strefa cokołowa o 
wysokości 200 cm w systemie np. WEBER SDO 10 
38.8*2-3*2-1*7.9 
  63.70 

  

Jm. m2 Razem: 63,7 

 1. 2.13. KNR 
00-23-0932-01 

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej np WEBER PG 221 SDO 
10 
571.84 
  

571.84 
  

Jm. m2 Razem: 571,84 

 1. 2.14. KNR 
00-23-0932-02 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr 1,5 
mm np. WEBER  SDO 10 TD 331 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome w 
kolorze nawiązującym do budynków wczesniej ocieplonych - 
analogia zużycie wg producenta 
564.14 
  564.14 

  

Jm. m2 Razem: 564,14 
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 1. 2.15. KNR 
00-23-0932-04 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr 1,5 
mm np. WEBER SDO 10  TD 331 wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm - w kolorze 
nawiązującym do budynków wczesniej ocieplonych - analogia 
zużycie wg producenta 
7.7 
  7.70 

  

Jm. m2 Razem: 7,7 

 1. 2.16. KNR 
04-01-0108-0900 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odl.do 1 km 
2 
  2.00 

  

Jm. m3 Razem: 2 

 1. 2.17. KNR 
04-01-0108-1000 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - 
za każdy nast. 1 km 
2 
  2.00 

  

Jm. m3 Razem: 2 

 1. 2.18. ANALIZA 
WŁASNA 

Koszt składowania odpadów na wysypisku 
2 
  

2.00 
  

Jm. m3 Razem: 2 

 1. 3. 
   Element: WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH  

  
 1. 3. 1. KNR 

04-01-0535-0800 
Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się 
do użytku 
20.35*0.35*2+7.9*0.25 
  16.22 

  

Jm. m2 Razem: 16,22 

 1. 3. 2. KNR 
02-02-0506-0201 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy aluminiowej gr 1 
mm  - analogia 
20.35*(0.35+0.08)*2+7.9*(0.25+0.08) 
  20.11 

  

Jm. m2 Razem: 20,11 

 1. 3. 3. KNR 
04-01-0535-0500 

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 
13*4 
  

52.00 
  

Jm. m Razem: 52 

 1. 3. 4. KNR 
02-02-0508-0900 

Zbiorniczki przy rynnach  - z blachy ocynkowanej 
4 
  4.00 

  

Jm. szt. Razem: 4 

 1. 3. 5. KNR 
02-02-0510-0401 

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - rury z 
odzysku na wydłużonych uchwytach !!! 
52 
  52.00 

  

Jm. m Razem: 52 

 1. 4. 
   Element: WYMIANA BRAMY I OKNA  W ELEWACJI SZCZYTOWEJ 

  
 1. 4. 1. KNR 

00-19-0931-0501 
Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 
oszklone na budowie 
3*7.9 
  23.70 

  

Jm. m2 Razem: 23,7 

 1. 4. 2. KNR 
02-02-1206-0200 

Wrota stalowe do garaży rozwierane o pow.do 13 m2 - demontaż 
mnożik do R = 0,4 
3*3.3 
  9.90 

  

Jm. m2 Razem: 9,9 
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 1. 4. 3. KNR 
04-01-0354-1000 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o 
pow.ponad 2 m2 
3*3.3 
  9.90 

  

Jm. m2 Razem: 9,9 

 1. 4. 4. KNR-W 
02-02-1205-010 

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe -ocieplane 
3*3.3 
  9.90 

  

Jm. m2 Razem: 9,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


