
 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

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

 

Adres: ....................................................................................................................................... 

 

e-mail:………………………………………..............................................…………..……………. 

 

Numer telefonu: ………………….............................................………………………….……… 

 

REGON: ………………………........................., NIP: …………………....................................... 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę wykładziny w hali 

sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 

im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie  

Ja (imię i nazwisko) 

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

 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy 

 

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

I. Oferuję: 

 

1. wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym za cenę  

 

brutto: ................................................... zł* 

 

(słownie złotych: ..……………...............……………………................................…….…………… 

 

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

); 

 

2. okres gwarancji na wykonaną robotę budowlaną: ...................... ** miesięcy 

 

(min. 48 m-cy, maks. 60 m-cy) 

II. Informuję, że: 

 

1. Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp., wybór oferty ***: 

Nie będzie prowadził do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 

177, poz. 1054, z późn. zm.) 

 

 

 

   



  

 Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 

177, poz. 1054, z późn. zm.) w następującym zakresie: 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa towaru, usługi lub pozycja kosztorysu) 

 

 

 

 

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

(wartość w zł bez kwoty podatku) 

 

 

 

2.  Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany *** 

 

□ samodzielnie, bez udziału podwykonawcy 

□ przy udziale podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia dotyczącą: 

 

1) …............................................................................................................................................ 

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

 

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

............................................................................................................................................... 
(wskazać część zamówienia oraz nazwę firmy podwykonawcy w ilości odpowiedniej do ilości 

przewidywanych podwykonawców lub dołączyć odrębny wykaz) 

 

3. Wykonam przedmiot zamówienia *** 

 

□ zgodnie z SIWZ oraz jej załącznikami; 

□ stosując rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w SIWZ i jej załącznikach. 

 

4. Jestem małym lub średnim przedsiębiorcą *** □ tak □ nie 

 

5. Ponadto oświadczam, że: 

 

1) Zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

2) Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym dokumentacją 

projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz STWiOR i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

 

3) Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

 

4) Akceptuję warunki, w tym warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

 

5) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 

 

 

 

 



 

6) W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

 

7) Oferta została złożona na ………….. ponumerowanych stronach. 

 

8) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO**** wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

    

   

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

(data oraz podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

** z dokładnością do pełnych miesięcy 

 

*** należy zaznaczyć właściwe pole i/lub wskazać wymagane informacje 

 

**** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

 



Wykonawca:          Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę wykładziny w 

hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 

im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego: 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

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

 

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

 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 

II. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ 

 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, 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. 

 

 

 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 

 

 



 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………………… 

 

(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonawca: 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę 

wykładziny w hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie 

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: 

 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w …………………………………………. SIWZ. 

 

(wskazać spełniany warunek poprzez wpisanie numeru przyporządkowanego temu warunkowi w treści SIWZ 

– w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu wypełnić punkt II niniejszego Oświadczenia) 

 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

 

określonych przez Zamawiającego w …………………………………………………… SIWZ 

 

(wskazać spełniany warunek poprzez wpisanie numeru przyporządkowanego temu warunkowi w treści SIWZ) 

 

polegam na zasobach następującego/następujących podmiotów: 

 

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

 

(podać pełną nazwę/firmę, adres podmiotu) 

 

w następującym zakresie: …………………………….……………………………………… 

 

(wskazać zakres udostępnionych zasobów) 

 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 

 

 

 

 



III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

………………………………………… 
(data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do SIWZ 

............................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na Wymianę wykładziny w hali sportowej w Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie 
 

 Przedmiot 

Wartość brutto 

Data zakończenia 

Miejsce wykonania 
L. p. zamówienia, rodzaj Zamówienia 

zamówienia w zł /odbiorca zamówienia  
robót budowlanych (dzień/miesiąc/rok)    

 ………………..…………    

 ………………..…………    

 ………………..…………    

1. 
………………..………… ............................ ............................ ............................ 

    
    

     

     

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

     

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

     

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

     

 

Do wykazu dołączam dowody (referencje) potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane 

należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

 

………….............……………………………………………. 
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li ) Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

................................................. 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA 

KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wymianę wykładziny w 

hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. 

Tytusa Chałubińskiego w Warszawie 
 

 

    
Zakres 

Informacje 
  

Kwalifikacje Wykształcenie o podstawie do 
L.p. Imię i nazwisko wykonywanych 

zawodowe w tym praktyka dysponowania   czynności 
   

zawodowa osobą     

      

      

      

     
dysponuję 

   

 
 

  Nr.........................  na podstawie 
  

 
 

  

wydane przez 
 

............................/ 
1. ...........................  

 

  

będę dysponować*   

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

 
  

  

w dniu ................. 
 

na podstawie 
    

    

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

     

      

      

      

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

      

 

Oświadczam, że*: 

 

1) osoba/osoby wskazana/e w ww. tabeli posiada uprawnienia budowlane potwierdzające 

przygotowanie do pełnienia samodzielnie funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2016r. nr 290) 

lub 

2) osoba/osoby wskazana/e w ww. tabeli posiada uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65). 

 

……...…………………………………………………. 
(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li ) Wykonawcy) 

_______________ 
* niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik Nr 6 do SIWZ 

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

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na Wymianę 

wykładziny w hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, 

 

oświadczamy że: 
 

□ z żadnym z Wykonawców nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, 

 

□ należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami: 
 

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

 

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

 

 

 

 

………………………………………………………. 
 

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li ) Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

* Należy zaznaczyć właściwe pole i/lub  wskazać wymagane informacje (jeśli dotyczy). 

 

 



 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
 Wymiana wykładziny w hali sportowej SP nr 280 w Warszawie 

 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 
„Wymiana wykładziny w hali sportowej SP nr 280 w Warszawie” 

 
 

Adres obiektu budowlanego: 
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI NR 280 

im. Tytusa Chałubińskiego  
02-130 Warszawa 

ul. Gorlicka 3 
 
 

Zamawiający : 
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI NR 280 

im. Tytusa Chałubińskiego  
02-130 Warszawa 

ul. Gorlicka 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spis treści: 
1. Przedmiot   inwestycji..........................................................................................................................................3 
2. Zakres prac budowlanych …………………………………………………………………………………………….3 
 
Spis  załączników: 
 
STWIOR -Wymiana posadzki  
RYS. A-01. WIZUALIZACJA  
 
 
 
 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest wymiana wykładziny w hali sportowej SP nr 280 w 
Warszawie  
 
Powierzchnia użytkowa hali wynosi: 1150,00 m2 
 
2. Zakres prac budowlanych 
Prace polegają na wymianie warstwy wierzchniej podłogi hali sportowej. 
W związku ze złym stanem technicznym wykładziny konieczna jest jej całkowita 
wymiana w celu uzyskania parametrów technicznych typowej podłog i sportowej. 
 
WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ 

       Opis technologii montażu wykładziny sportowej PCV o minimalnej gr. 7,5 mm: 
 

1. Usunięcie istniejącej wykładziny kauczukowej 
2. Szlifowanie, równanie podłoża, przygotowanie do montażu.  
3. Montaż nawierzchni sportowej PCV gr.7,5 mm na wcześniej przygotowanym 

podłożu  
4. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie  z 

wymiarem boisk oraz  kolorystyką wybraną przez zamawiającego. 
5. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża za pomocą kleju do PCV.  
6. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 
7. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 
8. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w 

kolorze wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC. 
9. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz 

wyrównanie do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 
10. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym. 
11. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 
12. Malowanie linii boisk przy użyciu farb PU. 

 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
Kategoria CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane 
 
 
Temat:  „Wymiana wykładziny w hali sportowej SP nr 280 w Warszawie”. 
 

Zamawiający: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI NR 280  
im. Tytusa Chałubińskiego 02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 3 

 
 

I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT (SST) – B 01.01.00 – Roboty rozbiórkowe i montażowe             
Podłoga sportowa – wykładzina PCV o gr. 7,5 mm 
                                                      

 
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Opracowanie  zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich – podłogi sportowej z wykładziną PCV o min.  gr. 7,5 mm. Zakres 
obejmuje wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i 
tworzywa PCV Zakres obejmuje określenie wymagań odnośnie materiałów, 
sposobu oceny podłoży, wykonania oraz odbioru nawierzchni.  
 
 

1.2. MATERIAŁY – Podłoga sportowa 
 
 

Wykładzina sportowa stosowana do wykonania robót z nawierzchni sportowych  
posiada stosowne dokumenty niezbędne do stosowania w budownictwie: 
 

➢ Certyfikat zgodności z normą EN 14904 potwierdzający minimalną 
amortyzację wykładziny na poziomie P1 

➢ Atest higieniczny PZH  
➢ Raport klasyfikacji reakcji na ogień  
➢ Karta techniczna potwierdzona przez producenta 
➢ Certyfikaty międzynarodowych związków sportowych: 

• Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/  

• Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/  

• Certyfikat FIVB  /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/  

• Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/ 
 
Do oferty wykonawca - celem weryfikacji - jest zobowiązany bezwzględnie dołączyć: 
 

• atest PZH lub równoważny dla oferowanej wykładziny, 

• deklarację właściwości użytkowych dla oferowanej wykładziny, 

• kartę techniczną z potwierdzeniem grubości całkowitej (minimum 7,5 mm) oraz 

grubości warstwy wierzchniej (minimum 2,0 mm) oferowanej wykładziny 

PCV/winylowej  

• aktualne certyfikaty sportowe oferowanej wykładziny:  

- FIVB (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej),  

- EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) 

- IHF (Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej, 

- FIBA (Międzynarodowego Związek Piłki Koszykowej), 
 

 

 

 

 



• autoryzację producenta imiennie dla Wykonawcy na oferowaną wykładzinę sportową 

w celu zapewnienia dostępności nawierzchni wraz z potwierdzeniem gwarancji 

producenta na przedmiotową inwestycję. 

 

• Wykonawca przed realizacją zamówienia przedstawi Zamawiającemu  do akceptacji  

próbkę oferowanej wykładziny o minimalnych wymiarach 10 cm x 10 cm, w 

kolorystyce zgodnej z załącznikiem do STWIOR.  

 
Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z 
przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu 
wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów 
zamiennych o niskim standardzie. 
 

 
Ww. dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej 
 

 
Sposób transportu i składowania  zgodny z warunkami i wymaganiami                                                                                                                                                                
podanymi przez producenta. 
 
Wszystkie materiały są ocechowane wraz z informacją nt. daty przydatności 
zastosowania. 

 
 
Materiały pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej: 
 

➢ Szpachla PU do miejscowych napraw podłoża 
➢ Kleje wodorozcieńczalne do montażu nawierzchni 
➢ Środki do usuwania zanieczyszczeń 
➢ Środki do konserwacji nawierzchni 

 
Wszystkie w/w materiały  posiadają własności techniczne określone przez 
producenta dla danego typu nawierzchni. 

 
 
Materiały podstawowe: 
   

➢ Nawierzchnia rulonowa PCV o gr. 7,5mm -   wielowarstwowa z wierzchnią 
warstwą PCV kalandrowaną o min. grubości 7,5  mm, szerokości 1,5 m. 
Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm wykonanie metodą obróbki 
termicznej. Właściwości techniczne nawierzchni ( wykładziny ) o 
minimalnych wymaganiach: 
 

• Grubość warstwy użytkowej PCV min. 2,0 mm  

• Reakcja na ogień – min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1) 

• Absorbcja wstrząsów – min. P1 (wg. EN 14 808) 
  

1.3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót wykończeniowych z nawierzchni sportowych  stosowane są 
następujące narzędzia: 

• Elektronarzędzia typu wiertarki, pilarki, wkrętarki 

• Szpachle i pace ząbkowane metalowe 

• Papier ścierny do przygotowania podłoża 

• Szczotki i odkurzacze do oczyszczenia podłoża 
 
 
 
 



• Łaty i poziomice do sprawdzania równości 

• Taśmy stalowe, sprzęt do wyznaczania linii boisk 
 
 

1.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Transport materiałów dokonywany jest samochodami chroniącymi przed 
warunkami atmosferycznymi, materiał winien być zabezpieczony przed 
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, nie narażony na 
wpływ środków chemicznych. Wysokość składowania do 1,6 m w pozycji pionowej. 

 
1.5.    WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 
 

Podłoże pod montaż nawierzchni sportowej musi być równe zgodnie z normą    
PN-EN 13 036-7 
Pomieszczenie przeznaczone pod montaż nawierzchni musi spełniać wymienione 
warunki, w której zakończono wszystkie prace remontowo-budowlane i 
instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i 
szczelnymi, oraz dostęp do mediów i oświetlenie miejsca robót. Wymagana 
temperatura pomieszczeń nie niższa niż 150C, wilgotność powietrza sali w trakcie 
montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 45-60%. System 
ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony, w czasie sezonu grzewczego 
budynek musi być ogrzewany. 
 

 
1.6.     WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ 

Opis Technologii montażu systemu podłogi z wykładziną sportową PCV o 
gr. 7,5 mm  : 

 
1. Usunięcie istniejącej wykładziny kauczukowej. 
2. Szlifowanie, równanie podłoża. 
3. Montaż nawierzchni sportowej PCV na przygotowanym podłożu. 
4. Docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie z 

wymiarem boisk oraz ich kolorystyką. 
5. Klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża za pomocą kleju. 
6. Walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego. 
7. Frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PVC. 
8. Łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w kolorze 

wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PVC. 
9. Ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz 

wyrównanie do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny. 
10. Trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym. 
11. Wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących. 
12. Malowanie linii boisk przy użyciu farb PU.  
13. Wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej odbywają się za 

pomocą narzędzi ręcznych lub mechanicznych, przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. 

 
 

1.7.     WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wymagań dotyczących wykonania nawierzchni sportowych a w szczególności: 

• Zgodności z dokumentacją techniczną 

• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
 
 
 
 



• Prawidłowości przygotowania podłoży 

• Wyglądu powierzchni nawierzchni  

• Prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni 

• Poprawności wytyczenia linii boisk gier zespołowych 

• Sprawdzenie połączenia klejowego nawierzchni z podłożem, braku 
odspojeń i nierówności  

• Kontrola połączeń spawanych, brak szczelin 
 
 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz sprawdzeniem właściwości technicznych materiałów z 
wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru 
robót. 
 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym określonym w specyfikacji 
technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAŁĄCZNIK DO STWIOR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 
 
 
 

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy 

 

Wymiana wykładziny w hali sportowej SP nr 280 w 
Warszawie 
 

 
 

Lokalizacja: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI NR 
280 im. Tytusa Chałubińskiego, 02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3 
 
Inwestor: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI NR 280 
im. Tytusa Chałubińskiego, 02-130 Warszawa ul. Gorlicka 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiar robót 
 
 

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 

 Kosztorys Wymiana wykładziny w hali sportowej SP nr 280 w Warszawie   

1 Element Wykonanie nawierzchni sportowej   
1.1 Kalkulacja Demontaż wyposażenia sportowego (pozostawienie do ponownego montażu)   

 własna  kpl 1,000 
1.2 Kalkulacja Demontaż listew przyściennych i progowych wraz z utylizacją   

 własna  kpl 1,000 
1.3 Kalkulacja Demontaż istniejącej wykładziny wraz z utylizacją   

 własna  m2 1 150,000 
1.4 Kalkulacja Przygotowanie powierzchni pod montaż nowej wykładziny (uzupełnianie ubytków, szpachlowanie,   

 własna szlifowanie) m2 1 150,000 

1.5 Kalkulacja 
Montaż na wcześniej przygotowanym podłożu nawierzchni sportowej PCV o grubości min. 7,5 mm (w 
tym   

 własna 
grubości warstwy wierzchniej min. 2mm) posiadającej certyfikaty FIVB, IHF, EHF. Kolorystyka zgodnie 
z    

  wytycznymi Zamawiającego. m2 1 150,000 
1.6 Kalkulacja Malowanie linii boisk przy użyciu farb PU (kolorystyka i układ zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)   

 własna  kpl 1,000 
1.7 Kalkulacja Montaż listew przyściennych oraz progowych   

 własna  kpl 1,000 

1.8 Kalkulacja 
Montaż wyposażenia sportowego wcześniej zdemontowanego wraz z montażem nowych obręczy i 
pokryw   

 własna tulei (4szt) kpl 1,000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kosztorys ofertowy 
 
 

Nr Podstawa Opis robót Jm  Ilość Cena jedn. Wartość 

       netto 

 Kosztorys Wymiana wykładziny w hali sportowej SP nr 280 w Warszawie      

1 Element Wykonanie nawierzchni sportowej      
1.1 Kalkulacja Demontaż wyposażenia sportowego (pozostawienie do ponownego montażu)      

 własna  kpl  1,000   
1.2 Kalkulacja Demontaż listew przyściennych i progowych wraz z utylizacją      

 własna  kpl  1,000   
1.3 Kalkulacja Demontaż istniejącej wykładziny wraz z utylizacją      

 własna  m2  1 150,000   
1.4 Kalkulacja Przygotowanie powierzchni pod montaż nowej wykładziny (uzupełnianie ubytków,      

 własna szpachlowanie, szlifowanie) m2  1 150,000   
1.5 Kalkulacja Montaż nawierzchni sportowej PCV na wcześniej      

 własna przygotowanym podłożu (kolorystyka zgodnie z wytycznymi Zamawiającego) m2  1 150,000   
1.6 Kalkulacja Malowanie Linii boisk przy użyciu farb PU (kolorystyka i układ zgodnie z      

 własna wytycznymi Zamawiającego) kpl  1,000   
1.7 Kalkulacja Montaż listew przyściennych oraz progowych      

 własna  kpl  1,000   
1.8 Kalkulacja Montaż wyposażenia sportowego wcześniej zdemontowanego wraz z montażem      

 własna nowych obręczy i pokryw tulei (4szt) kpl  1,000   
  Razem Wykonanie nawierzchni sportowej  
     Razem kosztorys  
     Wartość kosztorysu netto  
      VAT  

    Wartość kosztorysu brutto   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 9 do SIWZ 
UMOWA Nr S280/OC/…………/2020 

na roboty budowlane 
 

zawarta w dniu ..................................... r. w Warszawie, pomiędzy: 
Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 
reprezentowanym przez: 
Agnieszkę Lis – Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w 
Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. ST. Warszawy Nr GP-OR.0052.3295.2016 z dnia 
13.05.2016 r. 
Wystawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 00-130 Warszawa, ul. Gorlicka 3, 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a 

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

 

mającą siedzibę w ………………………………………………………………………..…. , reprezentowaną 
przez 
 
………………………………………………….. – ………………………………………….….,  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 

zadania pn.: ”Wymiana wykładziny w hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w  Warszawie” o powierzchni 1 150,- m2. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia, o którym mowa powyżej, zgodnie 

ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dostarczoną przez 

Zamawiającego dokumentacją, obowiązującą technologią oraz zaleceniami inspektora nadzoru z 

ramienia Zamawiającego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) oraz 

zakres rzeczowy robót objętych umową, określony w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, stanowią 

Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, posiada wymagane 

prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót budowlanych, objętych niniejszą umową 

i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane uprawnienia i 

doświadczenie w realizowaniu projektu  inwestycyjnego, o którym  mowa  w umowie i zobowiązuje się 

do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną dla 

przedmiotu umowy, jest ona mu znana i nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami 

ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dysponuje niezbędną 

wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami 

zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy, oraz że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej 

jego wykonanie. 

 

 

 



2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona osobiście i nie będzie przy jego wykonaniu 

korzystał z usług podwykonawców, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości oraz zakresem prac 

objętych przedmiotem umowy, a nadto, że nie wnosi w zakresie zastrzeżeń, potwierdzając tym samym 

możliwość wykonania przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie. 

 

§ 3 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające na ”Wymianie 

wykładziny w hali sportowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 280 im. Tytusa 

Chałubińskiego w Warszawie przy ul. Gorlickiej 3” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania objętych umową robót, zgodnie ze 

wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz 

złożoną ofertą, a także z najwyższą starannością, zarówno co do estetyki i rzetelności wykonania prac. 

3. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych   z wymogami 

BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. 

 

§ 4 
 

1. Wykonawca oświadcza, że pracownicy fizyczni (robotnicy) wykonujący bezpośrednio roboty budowlane 

przy realizacji umowy, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ponieważ wykonywane przez 

nich czynności polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm). 

2. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę osób, wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

 

§ 5 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

a) zapewnienia inspektora nadzoru, który będzie reprezentował Zamawiającego przez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości 

wykonanych robót, sprawdzania  i  odbioru  robót zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  

uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, sporządzania dla Zamawiającego wszelkich 

protokołów, 

b) odbioru  robót  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  na  zasadach  określonych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego 

pozwoleń lub zezwoleń, 

b) niezwłocznego wykonania robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed 

awarią, 

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia lub urządzeń w toku realizacji robót 

- ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt, 

d) niezwłocznego uporządkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy, bez 

konieczności wystosowania odrębnego wezwania, 

e) wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy od terenu niezwiązanego z budową, 

 

 

 



w sposób zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na nim osobom trzecim. Koszty związane ze  

zorganizowaniem placu budowy ponosi Wykonawca, 

f) utrzymanie ogólnego porządku na budowie z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP i Ppoż. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie nie później niż w ciągu 3 

dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie 35 dni, od dnia przekazania terenu 

budowy Wykonawcy, tj. do dnia  ……………………………………………….. . 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca użyje do wykonania robót budowlanych własnych materiałów i urządzeń. Materiały i 

urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym dopuszczającym do obrotu i stosowania w 

budownictwie,  określonym  w  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

wymogom technicznym. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia za 

użyte materiały i  urządzenia.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec Zamawiającego za 

jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od odpowiedzialności producenta lub dostawcy 

materiałów. 

2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia, wymagane przepisami prawa, w 

szczególności przepisami BHP i ppoż. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub otoczenia Wykonawca zobowiązuje 

się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku 

zaniechania przez Wykonawcę naprawy bądź doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub 

otoczenia, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo wykonania stosownych czynności na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego: 

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

5. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający  przekaże Wykonawcy pisemną 

informację nt. zakresu umocowania i uprawnień osoby wskazanej w pkt. 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, na dwa dni przed 

dokonaniem zmiany. 

7. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, których znajomość 

niniejszym  potwierdza, we własnym  zakresie  i na własny koszt zagospodarować  odpady i 

opakowania powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wszelkie konsekwencje 

niedopełnienia obowiązków, o których mowa wyżej będą obciążały Wykonawcę. Wykonawca na  

każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z 

przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.  

 

§8 

 

1. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poinformować 

Zamawiającego o zawarciu umowy z podwykonawcą po uzyskaniu zgody, zgodnie z treścią par.2 ust.3 

umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe roboty budowlane, mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  

 

 



 podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do roboty. Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się,, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom  nie zwalnia  Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania  części  zamówienia  na  roboty  nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenie czy dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

§ 9 

 

1. Z uwzględnieniem postanowień § 6 umowy, odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, 

podpisanego przez upoważnionych do tej czynności przedstawicieli Stron w terminie 3 dni roboczych od 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót, będących 

przedmiotem umowy. Protokół odbioru robót nie stanowi rozliczenia robót. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru dokonywanych przez Zamawiającego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmowy odbioru robót będących 

przedmiotem umowy i wyznaczenia terminu usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia przez 

Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający uprawniony będzie do 

naliczenia kar umownych określonych poniżej, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub 

może od umowy odstąpić albo żądać ponownego nieodpłatnego wykonania robót będących 

przedmiotem umowy. 

3. Odbiór robót uważany będzie za dokonany z chwilą podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

4. Po upływie umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 umowy, Wykonawcy nie 

przysługuje prawo do odstąpienia umowy. Upływ tego terminu nie zwalnia też Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi 

podstawę do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 10 

 

Za prawidłowe i kompletne wykonanie prac objętych umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 

………………………………………………. ,- zł brutto, ( słownie złotych ……………………………………………………………………………). 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw  i roszczeń lub przeniesienia  obowiązków  wynikających  

z umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego  

 

 

 



2. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym  

służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Miasto st. Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonana usługę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

4. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późniejszymi zmianami) Miasto st. Warszawa 

oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za prawidłowe wykonanie  robót będących 

przedmiotem umowy. 

2. Okres gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy ustala się na okres : …….….… miesięcy od dnia 

 podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Ponadto 

 Wykonawca udziela  gwarancji  na  dostarczone  materiały i urządzenia. Okres gwarancji ulega 

 wydłużeniu o czas  wykonywanych napraw w ramach gwarancji. 

3. W powyższym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i 

usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a także 

ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa, a także ponoszenia wszelkich 

innych kosztów z tytułu napraw, nie później jednak, niż w terminie 7  dni od dnia powiadomienia o 

wadzie lub usterce. W przypadku powstania uszkodzeń mogących spowodować znaczne szkody, 

bądź grożących życiu i zdrowiu, w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany ponadto do 

niezwłocznego przystąpienia  do usuwania tych uszkodzeń bądź zabezpieczenia uszkodzeń 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie  przedmiotu  umowy,  lecz  nie  później  niż w ciągu 

24 godzin od chwili zgłoszenia ich powstania. W przypadku niedochowania tego  terminu oraz w 

przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od uprawnień z tytułu kar umownych 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania 

napraw bądź prac zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną  innej firmie na ryzyko i 

koszt Wykonawcy. Nie powoduje to również utraty uprawnień wynikających z niniejszej umowy, 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający ma  prawo 

samodzielnie zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie zwalniając go 

od obowiązku uiszczenia kar umownych. 

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji Wykonawca jest zobowiązywany realizować  niezależnie 

od uprawnień wynikających z kart gwarancyjnych dostarczonych przez dostawców materiałów 

lub urządzeń. 

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być egzekwowane niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

 

§ 13 

 

W przypadku niewykonania prac w terminie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 

wysokości 1% wynagrodzenia określonego w par. 10, pkt. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w oddaniu 

przedmiotu umowy. Tę samą karę zapłaci Wykonawca za niedokonanie terminowo prac poprawkowych i 

gwarancyjnych. 

§ 14 

 

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie przez Zleceniodawcę w formie przelewu w 

terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 

Zleceniobiorcę, na rachunek bankowy w niej wskazany. 

 

 

 

 

 

 



§ 15 

 

Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

§ 16 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

1. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni od wprowadzenie 

na teren robót. 

2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 5 

dni. 

§ 17 

 

Zamawiający dopuszcza  możliwość dokonania następujących zmian  postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, w odniesieniu do zmiany terminu realizacji umowy. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych niżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności: 

a) nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiającego w terminie określonym w § 6 ust. 1; 
b) przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 
c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, wystąpienie pandemii), mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonania robót; 
§ 18 

 

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, zawartych w niniejszej umowie dotyczących 

go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

 

§ 19 

 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość odpłatności , stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1. ust. 1 Ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695), 

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§ 20 

Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do spełnienia obowiązku informacyjnego 
wynikającego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), względem osób 
wskazanych do realizacji umowy. Obowiązki informacyjne stanowią załączniki 2 oraz 3 do umowy. 

§ 21 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). 
 

 

 

 

 

 

 



§ 22 

 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część załączników 
dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy będzie należało 
do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w  t y m  dwa dla 

Zamawiającego. 
  
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

(STWIOR), przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 

Załącznik nr 2: Klauzula informacyjna Zleceniobiorcy dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna Wykonawcy dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do UMOWY Nr S280/OC/…………/2020 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)(Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), uprzejmie informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 280, ul. Gorlicka 3, 02-130 Warszawa, reprezentowana przez Panią Dyrektor - Agnieszkę Lis. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan skontaktować w 

sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub 

pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1. 

3. Administrator przetwarza Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 

4. Administrator przetwarza Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia inwestycji w hali sportowej. 

5. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez czas 

zgodny z przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentacji. 

6. Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: 

▪ podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, pocztowe, archiwizacji 

dokumentów. 

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie udzielonej zgody. 

7. Posiada Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy: 

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

▪ nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pana danych osobowych; 

▪ wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione 

podstawy przetwarzania; 

▪ Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

▪ Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych przez Administratora. 

8. Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane 

procesowi profilowania. 
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