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C z ę ś ć  I  
P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  

 
 

1. Informacja o Zamawiającym  

Zamawiającym jest: ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA 

Adres: Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa 
Tel./fax.: 22/ 277-04-70; 628-26-74 
Regon:   010352346 

NIP:    526-10-46-104 
godziny pracy:  730 – 1530 – od poniedziałku do piątku 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
adres strony internetowej: www.zom.waw.pl 
 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
imię nazwisko: Andrzej Wojtaszek  
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Eksploatacji  
tel.: 22/277 04 36, pok. 302  
 
imię nazwisko: Magdalena Zabłocka  
stanowisko służbowe: Specjalista w Dziale Eksploatacji  
tel.: 22/277 04 12, pok. 105  

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: 
imię nazwisko: Andrzej Steć  
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
tel.: 22/277 04 06, pok. 100A  

 
imię nazwisko: Mirosława Trybuch  
stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych 
tel.: 22/277 04 04, pok. 100  

 

3. Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia  2004  roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 

1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

5. Oferty wariantowe, częściowe  

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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6. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 
7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

7. Pisemność postępowania  
 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 
lub drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

 
 

C z ę ś ć  I I  
P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  

 i  t e r m i n  j e g o  r e a l i z a c j i   
 
 

1. Przedmiot zamówienia – CPV 45215500-2 – toalety publiczne  
 44211100-3 – budynki modułowe i przenośne  
 45223800-4 – montaż i wnoszenie gotowych  

konstrukcji  
 45262210-6 – fundamentowanie  
 45332000-3 – roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne  
 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne  

 
Opis przedmiotu zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest:   
- dostawa, montaż i uruchomienie jednej automatycznej toalety publicznej w Parku Praskim 

w Warszawie,  
- wykonanie prac geodezyjnych,  
- wykonanie przyłącza wodociągowego,  
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,  
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,  
- wykonanie chodnika oraz opaski wokół budynku automatycznej toalety,  
- budowa fundamentu lub płyty fundamentowej,  
- podłączenie toalety do doprowadzonych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz 

elektroenergetycznego,  
- wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń,  
- przekazanie projektu technicznego toalety wraz z rozwiązaniem posadowienia toalety oraz 

podłączenia jej do mediów,  
- przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji toalety,  
- przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie 

uruchomienia toalety.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy, który stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ.  
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2. Termin realizacji zamówienia 
 
Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy do 30 października 2015 r.  
 
 

C z ę ś ć  I I I  
W a r u n k i  u d z i a ł u  w  p o s t ę p o w a n i u  
o r a z  o p i s  s p o s o b u  d o k o n y w a n i a  
o c e n y  s p e ł n i a n i a  t y c h  w a r u n k ó w  

 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.  

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 1 dostawę i montaż automatycznej toalety 
wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz przyłącza 
elektroenergetycznego.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 
 

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu. 

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z zał. nr 1 do SIWZ;  

2) potwierdzenia wniesienia wadium;  

3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 
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3.1 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 
określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ;  

2) wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIW,  

3) dokumenty (np. poświadczenie) potwierdzające, że dostawy wykazane w załączniku nr 
6 zostały wykonane należycie;   

4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres wykonanie zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wraz z 
aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, z których wynikałoby umocowanie osoby/osób 
podpisujących zobowiązanie. Jeżeli z ww. dokumentów nie wynikałoby umocowanie 
do podpisania zobowiązania również stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub kopia 
potwierdzona notarialnie).  

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega 
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.  
Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunku określonego Części III ust. 1 pkt. 2 
będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest do przedłożenia 
dokumentów określonych Części III ust. 3.1 pkt. 3 w stosunku do tego podmiotu. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

 
3.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu  

z postępowania: 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wg wzoru 
określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ,  

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, 
a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych 
w Części III ust. 3.2  

 
3.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do 
SIWZ. 
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4. Wykonawca zagraniczny 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, ppkt. 2 
SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. lit a) SIWZ powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis 
ppkt. 2 stosuje się odpowiednio.  

 

5. Zasady składania ofert wspólnych: 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego;  

2) oświadczenie stanowiące zał. 2 do SIWZ składa i podpisuje w imieniu wszystkich 
wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu 
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną; 

3) oświadczenie stanowiące zał. 3 do SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia jednego oświadczenia przez wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem, że zostanie ono podpisane przez 
uprawnionego przedstawiciela każdego z Wykonawców a w miejscu przeznaczonym 
na podanie nazwy i adresu Wykonawcy zostaną wpisane nazwy  
i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącą zał. 4 do SIWZ 
składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 

5) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 3.2 winien przedłożyć każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy 
spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum); 

6) dokumenty wymienione w pkt. 3.1. ppkt. 2 i 3 winien przedłożyć jeden albo więcej 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić 
łączne spełnianie danego warunku; 

7) jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie 
wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
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C z ę ś ć  I V  
O p i s  s p o s o b u  o b l i c z a n i a  c e n y  o f e r t y  

 
 
1) Cenę oferty stanowi suma wartości brutto z zał. nr 1 do SIWZ. W formularzu oferty należy 

podać cenę za dostawę 1 automatycznej toalety publicznej oraz wartość robót budowlano 
- montażowych.  

W formularzu oferty należy podać cenę brutto oferty. Cenę należy podać w PLN.  

2) Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlegają podwyższeniu.  

3) Cena oferty zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania 
wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne 
do wykonania zadania np.: dojazdy, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, koszty 
wykonania robót, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac, 
ubezpieczenie, odszkodowania za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, 
próby, badania i odbiory, geodezja, wykonanie dokumentacji powykonawczej w pełnym 
zakresie oraz ewentualne roboty związane z utrudnieniami wynikającymi z realizacji 
zadania, koszty obowiązków gwarancyjnych itp.  

4) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane usługi do przeliczenia 
oferowanych jednostkowych cen netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej 
stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie była wyższa od ceny zaoferowanej  
w ofercie przetargowej.  

 
 

C z ę ś ć  V  
K r y t e r i a  o c e n y  o f e r t  

 
 

1. Kryteria oceny ofert 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując 
im odpowiednio wagi procentowe: 
 

1) cena brutto za realizację całego zamówienia – 95 pkt.   
2) okres dodatkowej gwarancji – 5 pkt.   

W ramach tego kryterium Zamawiający oceniać będzie okres dodatkowej gwarancji 
powyżej wymaganych 36 miesięcy.  

 

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:  
 

a) C - cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru: 
 
 

najniższa cena ofertowa brutto 
C=       -------------------------------------------- x 95  

    cena oferty badanej 
 
 

b) G – okres dodatkowej gwarancji  
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  liczba zaoferowanych dodatkowych miesięcy gwarancji (max 24) 

G=       ----------------------------------------------------------------------------------------- x 5  
              24  

 

 W przypadku zaoferowania dodatkowego okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy, 
Zamawiający przyjmie do obliczeń 24 miesiące,  

 Niewypełnienie pkt. 1 formularza oferty w odniesieniu do dodatkowego okresu 
gwarancji zostanie potraktowane jako niezaoferowanie dodatkowego okresu 
gwarancji.  

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 
punktów:  

P = C + G  

gdzie:  
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie  
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium CENA  
G – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium OKRES DODATKOWEJ 
GWARANCJI  

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium OKRES DODATKOWEJ 
GWARANCJI, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 
 

C z ę ś ć  V I  
F o r m a  i  z a s a d y  w n o s z e n i a  w a d i u m  

 
 

1. Wysokość wadium  

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium  
w wysokości 7 000,00 zł.  

 

2. Forma wadium 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póżn. zm.). 

 

3. Termin i miejsce wniesienia wadium 

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić 
przelewem na konto Zamawiającego: 
Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA nr 03 1030 1508 0000 0005 
5005 4035 

 Kserokopię przelewu należy dołączyć do oferty. 
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3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych 
w pkt 2 cz. VI SIWZ oryginalny dokument wadium należy dołączyć do oferty. 

4) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

4. Zwrot wadium 

1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano. 

3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez  Wykonawcę. 

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
 

C z ę ś ć  V I I  
Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y  

 
 

1. Wymogi formalne  

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  
z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
załącznik Nr 1.  

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
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3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

a. musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,  

b. formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ 
wzorach) muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej, 

c. poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
(-y) podpisującą(-e) ofertę 

d. załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ  

e. zaleca się ponumerowanie kolejnych stron oferty. 
 
 

Uwaga: 
Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów i oświadczeń muszą być 
poświadczone za zgodność  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

 

2. Opakowanie oferty 

1) Ofertę należy złożyć w jednej trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu). 

2) Koperta lub opakowanie oferty powinno zostać zaadresowane w sposób następujący:  
 
 
Zarząd Oczyszczania Miasta 
Al. Jerozolimskie 11/19 
00-508 Warszawa 
z dopiskiem „oferta ZOM/KP/12/15„ 

 i opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 

3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 
 

C z ę ś ć  V I I I  
I n f o r m a c j e  o  t r y b i e  s k ł a d a n i a   

i  o t w a r c i a  o f e r t  
 
 

1. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr 303, piętro III do dnia  
31 lipca 2015 r., do godziny 09:00. 
 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106, piętro I, w dniu  
31 lipca 2015 r., o godzinie 09:15. 
 

3. Publiczne otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert jest jawne.  
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2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) 
Wykonawcy, adres, (siedzibę) oraz cenę oferty oraz okres dodatkowej gwarancji. 

 

4. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
 

C z ę ś ć  I X  
P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  

 
 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: 

 terminu realizacji – pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy /np*./: 
o zaistnieją przyczyny powodujące brak możliwości prowadzenia robót, które zostaną 

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, 

 zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy,  

 zmiany §6 ust.1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym zmiana zakresu prac 
wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy 
lub wprowadzenie nowego podwykonawcy.  

 

2. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy.  

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 

1) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, 
2) informacje dotyczące podwykonawcy, które zostaną wpisane do zawieranej umowy,  
3) kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia.  
 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmiot, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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a) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem  na konto podane przez 
Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas 
do podpisania umowy.  

b) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach 
określonych w pkt 2) oryginalny dokument zabezpieczenia należy złożyć  
w pok. 203 nie później niż w dniu zawarcia umowy. Okres ważności zabezpieczenia 
powinien uwzględniać termin określony w §  7 wzoru umowy. 
 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania oraz określi kwotę 
zabezpieczenia.  
 

5. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, o których mowa  
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
 
Wykaz załączników: 

 
1) Formularz oferty – zał. nr 1 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2  
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 3 
4) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4 
5) Wzór umowy - zał. nr 5  
6) Wykaz dostaw – zał. nr 6.  

 

 



13 

 

oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15 
Z a ł ą c z n i k  N r  1  d o  S I W Z  

 
 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

nazwa wykonawcy  .................................................. 

REGON .............................................................. 

NIP ....................................................................  

kod, miejscowość ....-......., ................................ 

województwo ......................., ............. 

ulica, nr domu, nr lokalu ................., ........, ...... 

telefon ............................................................. 

fax  .............................................. 

e-mail……………………………………. 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawę automatycznej toalety publicznej” 
 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:  
 

Lp. Rodzaj usługi 
Wartość bez 

VAT 
Stawka 

VAT 
Wartość z VAT 

(brutto) 

1 
Dostawa 1 automatycznej toalety 

publicznej  
   

2 Roboty budowlano - montażowe    

  
Cena ofertowa Co 

 

 
1.1. udzielamy gwarancji/ rękojmi na okres 36 miesięcy oraz dodatkowej gwarancji na okres 

…………………. miesięcy:  

 w przypadku zaoferowania dodatkowego okresu gwarancji powyżej 24 miesięcy, 
Zamawiający przyjmie do obliczeń 24 miesiące,  

 niewypełnienie pkt. 1.1. formularza oferty w odniesieniu do dodatkowego okresu 
gwarancji zostanie potraktowane jako niezaoferowanie dodatkowego okresu 
gwarancji.  

2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń. 

3. Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

5. Wadium zostało wniesione w dniu ………… w wysokości …………………. w formie 
………...............  

 
 
 

(pieczęć Oferenta) 
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Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto Nr ……………….… 
 w Banku ............................................................................................................................... 

                                                    (dotyczy Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

6. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie niżej wymienionych części 
zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…  

 

7. W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: 
1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

ofertowej (brutto) najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

8. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach. 
 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Strona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

................................................, ......................... 20…. r.                                         ............................................................................. 

                     (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy  
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oznaczenie sprawy:ZOM/KP/12/15 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  2  d o  S I W Z  
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
..................................................................................................................................  

................................................................................................................................... 
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:  

„Dostawę automatycznej toalety publicznej” 

ooświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dotyczące: 

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 

 

 

........................................., ....................... r.   ..................................................................................... 
         miejscowość                                     data               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) 

           Wykonawcy* 

 
 
* - w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy   
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oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15 

 
Z a ł ą c z n i k  N r  3  d o  S I W Z  

 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
....................................................................................................  

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

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:  

„Dostawę automatycznej toalety publicznej” 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków  

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

............................................., ....................... r.             …......................................................................... 
         miejscowość                                     data                  podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) 
                 Wykonawcy 
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oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  4  d o  S I W Z  
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
....................................................................................................  

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

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ * 

 
 
1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

L.p. Nazwa podmiotu 

1.  

2.  

......  

 
............................... 
(miejscowość, data) 
 
 

.......................................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

__________________________________________________________________ 
 
2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
............................... 
(miejscowość, data) 

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

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
*należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 
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Załącznik nr 5 

do SIWZ nr ZOM/KP/12/15  

 

Wzór umowy 

 

Umowa zawarta w dniu ......................... 2015 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania  

o zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/12/15 pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie  

NIP 526-10-46-104, Al. Jerozolimskie 11/19, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08 przez:  

 Tadeusza Jaszczołta –  Dyrektora, a 

 ......................................................... z siedzibą w ................................................. przy ……… , zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym dla ……………. Wydział ……………..KRS, nr wpisu do rejestrów przedsiębiorców 

………………………. o kapitale zakładowym w wysokości………………….. zł w całości wpłaconym, 

NIP………………….….. zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 ................................ - .................................................. 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy]  

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę, montaż i uruchomienie 

jednej automatycznej toalety publicznej na terenie Parku Praskiego w Warszawie wraz z wykonaniem 

robót budowlanych związanych z jej montażem oraz odpowiednim dostosowaniem istniejącej 

infrastruktury.  

2. Przedmiot umowy obejmuje również:  

a. przekazanie projektu technicznego toalety wraz z rozwiązaniem posadowienia toalety oraz 

podłączenia jej do mediów,   

b. wykonanie prac geodezyjnych,  

c. wykonanie przyłącza wodociągowego,  

d. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,  

e. wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,  

f. wykonanie chodnika oraz opaski wokół budynku automatycznej toalety,  

g. budowę fundamentu lub płyty fundamentowej 

h. podłączenie toalety do doprowadzonych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz 

elektroenergetycznego,  

i. wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń,  

j. przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji toalety,  

k. przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie 

uruchomienia toalety.  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w dokumentacji, w skład której 

wchodzą:  

a. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z wykazem wyposażenia toalety) – zał. nr 1  

b. projekt zagospodarowania terenu toalety publicznej – zał. nr 2,  

c. projekt budowlany – wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody – zał. nr 3,  

d. projekt budowlany – wykonawczy przyłącza elektroenergetycznego – zał. nr 4,  

e. przedmiar robót na wykonanie sieci sanitarnej – zał. nr 5,  

f. przedmiar robót na wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych – zał. nr 6,   

g. przedmiar robót na wykonanie chodnika oraz opaski wokół toalety  - zał. nr 7.   

 

 



19 

 

§ 2 

[Czas realizacji]  

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę do dnia 30 października 2015 r.  

2. Rozpoczęcie prac nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy terenu pod realizację robót.  

3. Termin realizacji może ulec zmianie w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz pod warunkiem, że zaszły 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. zaistnieją przyczyny 

powodujące brak możliwości prowadzenia robót, które zostaną potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownika budowy.  

 

§ 3 

[Przedstawiciele stron] 

1. Przedstawiciel Zamawiającego:  

a. Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako 

reprezentanta Zamawiającego na budowie;  

b. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawiony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi  

i wykonawczymi oraz przepisami prawa budowalnego;  

c. Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:  

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i zgłoszeniem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,   

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie,  

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udział  

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 

użytkowania,  

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.  

2. Przedstawiciel Wykonawcy:  

a. Wykonawca ustanowi kierowników budowy w branży:  

- ogólnobudowlanej – w osobie …………………………………………………….. 

- sanitarnej – w osobie …………………………………………………………………  

- elektrycznej – w osobie ………………………………………………………………  

posiadających odpowiednie uprawnienia budowalne;   

b. ustanowieni kierownicy budowy działają w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo 

budowlane;  

c. kierownicy budowy współpracują na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 § 4 

[Obowiązki stron]  

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. wykonania przedmiotu umowy przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 

odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, 

b. dostarczenia projektu technicznego toalety w formie papierowej i elektronicznej na płycie 

CD/DVD, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. a, 

c. wykonania przyłączy: wodno-kanalizacyjnego, elektroenergetycznego,  

d. wykonania fundamentu lub płyty fundamentowej, przyłączenia toalety do sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, zgodnie z założeniami technicznymi określonymi  

w projektach budowlanych oraz przedmiarach robót, o których mowa a § 1 ust. 3 pkt. c, d, e, f ,  

e. dokonania rozruchu i sprawdzenia poprawności działania wszelkich zamontowanych urządzeń,  



20 

 

f. zagwarantowania, że wszelkie elementy wchodzące w skład dostarczanych automatycznych 

toalet publicznych są sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane,  

g. zapewnienia we własnym zakresie wszystkich mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy;  

h. prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa, a także 

ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia; 

i. prowadzenia dokumentacji robót, przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej;  

j. przeprowadzenia branżowych prób i odbiorów technicznych i technologicznych;  

k. odtworzenia zniszczonych trawników zgodnie ze sztuką ogrodniczą;  

l. usunięcia na własny koszt z terenu budowy gruzu, śmieci i odpadów;  

m. uporządkowania terenu robót oraz terenów przyległych, zniszczonych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji robót związanych z umową po zakończeniu robót i wydania go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

mienia podczas prowadzenia robót, Wykonawca na swój koszt naprawi powstałe uszkodzenia lub 

doprowadzi do stanu poprzedniego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a. przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie 2 dni od daty podpisania umowy,  

b. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,  

c. dokonania odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru,  

d. zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane zgodnie z umową i odebrane roboty.   

 

§ 5 

[Warunki wykonania umowy] 

1. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich materiałów koniecznych do wykonania prac wynikających  

z umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów.  

2. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiór końcowy. 

3. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru ww. robót, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie zobowiązany do ich odkrycia na 

własny koszt i doprowadzenia do wymaganego stanu.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej oraz 

wpisem do dziennika budowy. Odbioru końcowego dokona Komisja składająca się  

z przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. 

5. Z czynności odbioru, o których mowa w ust. 4 sporządzony zostanie protokół. W przypadku 

stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół usterkowy. 

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 zobowiązuje się do usunięcia 

stwierdzonych w protokole usterkowym wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego 

sporządzenia. Usunięcie usterek stwierdzone zostanie w końcowym protokole odbioru. 

 

§ 6 

[Podwykonawcy] 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac.   

2. Umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcą oraz podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą, a także ich zmiany będą dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
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tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Umowa z podwykonawcami nie może przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w postaci zatrzymania (wstrzymania) całości lub części wynagrodzenia podwykonawcy. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach kiedy 

nie spełnia ona wymagań określonych w niniejszej umowie lub przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w tym terminie 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

 

§ 7 

[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w kwocie: …………………………..……………. zł, 

/słownie…………………………………………  zł/ w formie ………………………………………    

2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy i zostanie zwrócone na następujących warunkach:  

a) 70% kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty obustronnie 

podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy lub 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek  stwierdzonych podczas odbioru końcowego,  

b) 30% zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady.  

 

§ 8 

(Wynagrodzenie]  

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego  

w §1 do umowy wynosi łącznie:  

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

przy czym, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 8 do umowy 

jednostkowa cena ryczałtowa za dostawę automatycznej toalety publicznej wynosi 

…………………………………… zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………………..)  

wartość prac budowlano - montażowych wynosi ……………………… zł brutto (słownie złotych: 

…………...…………………….).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nieujęte a niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania w tym roboty przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, koszty 

wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez obie strony oraz 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokół odbioru końcowego robót - potwierdzający, że zostały 

one wykonane bez usterek. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje  

o usterkach robót stwierdzonych przez osoby odbierające, podstawą do wystawienia faktury będzie 

protokół potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany 

przez obie strony i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie całości lub części prac, będących 

przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT oświadczenia 

podwykonawców potwierdzające otrzymanie całości wynagrodzenia za wykonane przez 

podwykonawców roboty oraz kserokopię faktur wystawionych przez podwykonawców, wraz  

z potwierdzeniem przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy kwot wskazanych na fakturze/ 

fakturach wystawionych przez podwykonawców (ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane 

przez podwykonawcę roboty). Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę 

kserokopii dokumentów wskazanych powyżej muszą być one potwierdzone przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo 

wystawionej fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego  

z zastrzeżeniem zapisu ust. 10. Załącznikiem do faktury będzie protokół, o którym mowa w ust. 4.   

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury VAT o wysokość kar 

umownych naliczonych zgodnie z §11 na podstawie wystawionych not księgowych (prawo 

potrącenia).  

9. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów o podwykonawstwo, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej o wysokość wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie zostało im wypłacone,  

z zachowaniem procedury określonej w §9 umowy.  

10. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dokumentów wskazanych w ust. 5, 

termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia kompletu ww. dokumentów.  

 

§ 9 

[Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy] 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy informując o tym Wykonawcę i określając termin na zgłoszenie tych uwag w ciągu 7 

dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji.  

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Wykonawca uznaje zasadność 

bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  
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7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Zamawiający ureguluje zobowiązania wobec Wykonawcy o ile Wykonawca wraz ze składaną fakturą 

przedstawi Zamawiającemu wiarygodne dokumenty potwierdzające, że zostały uregulowane 

płatności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 8 ust. 5. 

 

§ 10 

[Odbiór robót] 

1. Wszelkie roboty odbierane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy.  

2. Roboty nie zostaną odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa odbiorów 

i prób na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

dacie przeprowadzenia odbiorów, prób i sprawdzeń.  

3. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis w dzienniku budowy i w formie pisemnej. 

Przedstawiciel Zamawiającego ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie do 3 dni od 

daty otrzymania pisemnego powiadomienia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

4. Odbiór końcowy poszczególnych przyłączy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Składając wniosek o dokonanie odbioru końcowego robót, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:  

a. dokumentację robót budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz pomiarami powykonawczymi oraz dokumentacją dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy,  

b. dziennik budowy,  

c. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

d. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wbudowanych materiałów,  

e. protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach,  

f. sprawozdanie techniczne zawierające:  

- zakres i realizację wykonywanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

- datę rozpoczęcia  i zakończenia robót,  

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom – o ile będzie taka potrzeba,  

g. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (protokoły prób, badań itp.).  

6. Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego  

i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości obiektu do odbioru, w ciągu 

siedmiu dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego.  

7. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak też 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

8. Usunięcie ewentualnych wad przez Wykonawcę warunkuje podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego oraz przyjęcie go przez Zamawiającego. Usunięcie wad następuje na 

koszt Wykonawcy.  

9. Po usunięciu wad strony wyznaczają swoich przedstawicieli w celu podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi albo innych roszczeń związanych z nienależytym 

wykonaniem umowy. Procedurę odbioru powtarza się aż do czasu dokonania odbioru albo 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa lub właściwymi postanowieniami umowy. Ponowna procedura odbioru nie 

wstrzymuje ani nie przesuwa określonych w umowie terminów wykonania przedmiotu umowy.  
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§ 11 

[Kary umowne. Rozwiązanie umowy]  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. z tytułu nieterminowego dostarczenia projektu technicznego, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. a – 

w wysokości 1% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b. z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% całkowitego ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

c. z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 

1% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu na ich usunięcie,  

d. w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy,  

e. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 10% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 8 ust. 1 umowy,  

f. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 2% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 8 ust. 1 umowy,  

g. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2% całkowitego 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy,  

h. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy,   

i. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty pomimo 

sprzeciwu wniesionego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 8 w wysokości 2% 

całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca: 

a. nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania 

terenu robót, 

b. bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał wykonanie robót na dłużej niż 7 dni, 

c. w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za poniesioną szkodę. 

 

§ 12 

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]  

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania prac, w tym wykonywania ich niezgodnie z 

niniejszą umową. Dotyczy to także robót wykonanych przez podwykonawców.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu 

mechanicznego przy realizacji robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres obowiązywania umowy polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Kwotę ubezpieczenia określa Wykonawca szacując z należytą starannością ryzyko prowadzonej przez 

niego działalności. Kopia polisy stanowi załącznik nr 9 do umowy. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód uiszczenia składek ubezpieczeniowych należnych z 

tego tytułu.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całej umowy objętej przedmiotem 

umowy, w tym także tej części, którą powierzył do realizacji podwykonawcom. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na 

działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem 

Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich 

otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy. 



25 

 

 

§ 13 

[Gwarancja i rękojmia] 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy, 

zgodnie z pisemną gwarancją stanowiącą załącznik nr 10 do umowy oraz rękojmi zgodnie  

z Kodeksem Cywilnym.  

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym w protokole 

terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na 

ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 

§ 14 

(Szczególny tryb odstąpienia od  umowy) 

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

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

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

2.  W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 15 

[Postanowienia końcowe]  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności za zgodą obu stron.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane . 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności 

wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

4. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest 

Dział Eksploatacji. 

6. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy. 

7. Umowa została sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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Załącznik nr 1 

do umowy nr………………….  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

I. Zakres rzeczowy Zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia jednej nowej, 

prefabrykowanej automatycznej toalety publicznej w Parku Praskim, budowę fundamentu, 

podłączenie toalety do przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych, wykonanie 

pomiarów, prób i sprawdzeń.  

 

II. Warunki techniczne jakie musi spełniać toaleta:  

a. przeznaczenie toalety: damsko-męska i dla osób niepełnosprawnych,  

b. konstrukcja toalety stalowa (elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo lub betonowo-

kompozytowa, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach wewnętrznych (bez uwzględnienia 

powierzchni pom. technicznego):  

- min. 1,5m x 2,0 m dla krótszego boku,  

- min. 2,2 m dla wysokości wnętrza, max łączna wysokość do ew. attyki obiektu to 3,5 m,  

- max. powierzchnia użytkowa toalety - 6 m2,  

c. ściany zewnętrzne w kolorze wg RAL 1014-(Ivory),  

d. ściany zewnętrzne pokryte tynkiem gładkim – wykończenie ścian powinno nawiązywać do 

architektury murowanej, rozczłonkowanie ścian w sposób architektoniczny – boniowanie,  

e. cokół w kolorze ciemnobrązowym, o wysokości ok. 30 cm,  

f. użyte materiały powinny być trwałe, odporne na długoletnią eksploatację i zmienne warunki 

pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu,  

g. dach czterospadowy z kalenicą, z okapem stanowiącym jednocześnie osłonięcie wejścia do 

toalety o kącie nachylenia połaci dachu ok. 12 stopni, pokryty papą wysokiej jakości w kolorze 

brązowym,  

h. ściany wewnętrzne toalety w tymi sufit pokryte materiałem trwałym i łatwo zmywalnym, najlepiej 

wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej,  

i. podłoga wykonana z materiałów antypoślizgowych, łatwa do mycia i dezynfekcji,   

j. podłoga podgrzewana,  

k. ściany, posadzki i dach muszą spełniać wymogi izolacji cieplnej,  

l. drzwi wejściowe automatyczne, przesuwne, stalowe, najlepiej usytuowane na dłuższym boku 

toalety (z systemem czujników zapobiegających przytrzaśnięciu),  

m. świetlik  – w stropodachu, wykonany ze wzmocnionej bezpiecznej szyby matowej,  

n. automat wrzutowy na monety z elektronicznym ekranem informacyjnym odpornym na akty 

wandalizmu, z możliwością ustawienia każdej wielkości wrzutowej nominału z informacją na 

ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkości zadanej lub ustawienia bezpłatnego 

korzystania/ wejścia, sterujący otwieraniem drzwi, umożliwiający serwisowe otwierane  

i zamykanie drzwi,  

o. automatyczna informacja świetlna informująca o: zajętym pomieszczeniu, zamknięciu toalety, 

awarii toalety,  

p. instrukcja obsługi obiektu umieszczona na zewnątrz przy wejściu – tekst w języku polskim, 

angielskim lub/i niemieckim,  

q. na elewacji toalety winny być zainstalowane podświetlone piktogramy mężczyzny i kobiety, 

umiejscowione w widocznych miejscach, wykonane ze stali nierdzewnej, mające charakter 

przestrzennych symboli; będą one stanowić główne piktogramy identyfikujące obiekt jako 

toaletę publiczną; pozostałe mniejsze piktogramy mężczyzny, kobiety, kobiety z dzieckiem oraz 

niepełnosprawnego na wózku jako oznaczenie szczegółowych funkcji użytkowych toalety 

powinny znajdować się nad wejściem głównym do toalety i/lub obok instrukcji użytkowania 

toalety; niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek oraz informacji w postaci napisu (np. 

toaleta),  

r. oświetlenie zewnętrzne typu LED z włącznikiem zmierzchowym, wandaloodporne, 

zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  

 

III. Wyposażenie pomieszczenia toalety:  

a. Miska ustępowa wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona przed 

odkręceniem przez osoby niepowołane, spłukiwana bezdotykowo (na podczerwień). System 

spłukiwania ukryty w ścianie, niezamarzający; Automatyczne mycie, dezynfekcja i suszenie deski 

ustępowej lub muszli ustępowej,  
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b. Moduł umywalkowy wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczony przed 

odkręceniem przez osoby niepowołane, wyposażony w sensory ruchu umożliwiające 

bezdotykowe korzystanie z podajnika na mydło, umycia rąk oraz ich wysuszenia,  

c. Podajnik papieru toaletowego z funkcją ppoż., wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, 

wandaloodporny,  

d. Kosz na śmieci wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, ukryty w ścianie, wyposażony  

w funkcję ppoż.,  

e. Lustro nad umywalką wykonane z lustrzanej stali nierdzewnej,  

f. Światło wewnątrz toalety włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych,  

g. Awaryjne oświetlenie włączające się w przypadku zaniku prądu,  

h. Specjalny bezpieczny przewijak dla niemowląt,  

i. Wieszak podwójny wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,  

j. Grzejnik elektryczny lub nagrzewnica wbudowany w ścianę i uruchamiany automatycznie wg 

założonej temperatury,  

k. Czujnik temperatury regulujący temperaturę wewnątrz pomieszczenia,  

l. Dyfuzor zapachów ukryty w pomieszczeniu technicznym,  

m. Automatyczna wentylacja pomieszczenia,  

n. Sygnał alarmowy akustyczny i świetlny „Żądanie pomocy” uruchamiany wewnątrz, 

zabezpieczony przed kradzieżą, zintegrowany z modułem GSM,  

o. Sensory ruchu sprawdzające czy w toalecie znajduje się użytkownik,  

p. Sygnalizacyjny system przeciwpożarowy,  

q. Instrukcja użytkowania toalety – tekst w języku polskim, angielskim lub/i niemieckim,  

r. Graficzne oznaczenia funkcji użytkowych wewnątrz toalety,  

s. System zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysyłanie wiadomości sms: brak prądu, 

alarm przeciwpożarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy, sygnalizacja 

zajęcia toalety powyżej wyznaczonego czasu korzystania, brak papieru, brak mydła w płynie, 

zacięcie drzwi wejściowych.  

 

IV. Przystosowanie toalety do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich :  

1. Szerokość wejścia umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim,  

2. Przestrzeń manewrowa dla wózka inwalidzkiego – 1,5m x 1,5m,  

3. Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości,  

4. Poręcze dla niepełnosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczone 

przed odkręceniem przez osoby niepowołane,  

5. Umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na 

wózkach inwalidzkich,  

6. Spód podłogi obiektu powinien być równy z poziomem posadzki chodnika , z tolerancją +/- 1 

cm.  

 

V. Wyposażenie pomieszczenia technicznego:  

1. Podgrzewacz wody do mycia rąk,  

2. Dyfuzor zapachów,  

3. Cała automatyka sterowania systemem komputerowym umożliwiającym zarządzaniem toaletą.  

4. Zawór czerpalny z końcówką umożliwiającą podłączenie węża.  

 

 

 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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BP-C UNIMEX Janusz Sas
02-943 Warszawa ul. Przy Bernardy ńskiej Wodzie 1/16

Przedmiar robót.
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZYŁACZA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ dla bezobsługowej toalety
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa Park Praski, ul. W. Łukasińskiego
INWESTOR   :     Zarząd Oczyszczania Miasta
ADRES INWESTORA   :     00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19
BRANŻA   :     sanitarna

DATA OPRACOWANIA   :     listopad 2014

Stawka roboczogodziny   :     

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

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2014

Data zatwierdzenia

mzablocka
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 5 
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Tekst maszynowy
DO UMOWY NR ............ 
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Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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Tekst maszynowy
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PWK Park Praski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przył ącza wod.-kan. dla bezobsługowej toalety - Warszawa Pole Molotowskie, Al. Niepodległo ści

1 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
1.1 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE - Roboty ziemne, przygotowawcze i  towarzysz ące.

1
d.1.

1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

2
d.1.

1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp-
ce cem.piaskowej

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

3
d.1.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

16.425 m3 16.425
RAZEM 16.425

5
d.1.

1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach kat.III-IV z wydobyciem urobku łopa-
tą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m

m3

5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400

6
d.1.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt. kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

7
d.1.

1

KNR 2-01
0322-03

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

8
d.1.

1

KNR 2-18
0501-03

Podsypka piaskiem - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

9
d.1.

1

KNR 2-18
0501-02

Obsypka piaskiem - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

10
d.1.

1

KNR 2-18
0501-01

Zasypka piaskiem - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR 2-01
0217-04

Zakopywanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w grun-
cie kat.III

m3

1.5*1.3*1.5+1.8*5*1.5 m3 16.425
RAZEM 16.425

12
d.1.

1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość
0.8-1.5 m

m3

8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000

13
d.1.

1

KNR 2-01
0320-07

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m
kat.gr.I-II

m3

8.425 m3 8.425
RAZEM 8.425

14
d.1.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3

9.68 m3 9.680
RAZEM 9.680

- 2 -
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PWK Park Praski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy
nast. 1 km / krotność=19 /

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

5.07 m3 5.070
RAZEM 5.070

17
d.1.

1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

33.8 m2 33.800
RAZEM 33.800

18
d.1.

1

KNR 2-31
0502-02

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem. / płyty chodnikowe z demontażu /.

m2

9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200

19
d.1.

1

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
/ krawężniki z demontażu /.

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

1.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE - Roboty monta żowe.
20

d.1.
2

KNR 2-18
0911-01

Podłączenie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV 160 mm do istniejącej sieci
z rur betonowych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur kan. zew. PVC kl.S o śr. zewn. 160 mm m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

22
d.1.

2

KNR-W 2-18
0414-02
analogia

Rury żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150 mm m

1.8 m 1.800
RAZEM 1.800

23
d.1.

2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne "WAVIN" o śr. 425mm / 2000 mm z włazem D400 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

2

KNR 2-18
0504-03

Podłoże betonowe o grub.15 cm pod studzienkę m2

0.405 m2 0.405
RAZEM 0.405

25
d.1.

2

KNR 2-19
0216-04

Przejście instalacji kanalizacyjnej przez ścianę betonowa w tulei ochronnej z
PCV 250 mm

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

27
d.1.

2

KNR 4-01
0208-02

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu o grub.do 20 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
2.1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - Roboty ziemne, przygotowawcze i towarzysz ące.
28

d.2.
1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

3.3*2 m2 6.600
RAZEM 6.600

- 3 -
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PWK Park Praski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.2.
1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

4.2*2*1.5 m3 12.600
RAZEM 12.600

30
d.2.

1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach kat.III-IV z wydobyciem urobku łopa-
tą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m

m3

4.2*0.2*1.5 m3 1.260
RAZEM 1.260

31
d.2.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt. kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

2*4.2*2.2 m2 18.480
RAZEM 18.480

32
d.2.

1

KNR 2-18
0501-03

Podsypka piaskiem - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

0.2*4.2*1.5 m2 1.260
RAZEM 1.260

33
d.2.

1

KNR 2-18
0501-01

Zasypka piaskiem - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

0.1*4.2*1.5 m2 0.630
RAZEM 0.630

34
d.2.

1

KNR 2-01
0217-04

Zakopywanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w grun-
cie kat.III

m3

12.6-0.63-1.26 m3 10.710
RAZEM 10.710

35
d.2.

1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość
0.8-1.5 m

m3

.3*4.2*1.5 m3 1.890
RAZEM 1.890

36
d.2.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3

1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890

37
d.2.

1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy
nast. 1 km / krotność=19 /

m3

1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890

38
d.2.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

4.92 m3 4.920
RAZEM 4.920

39
d.2.

1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

4.2*1.5 m2 6.300
RAZEM 6.300

40
d.2.

1

KNR 2-31
0502-02

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem. / płyty chodnikowe z demontażu /.

m2

9.2 m2 9.200
RAZEM 9.200

41
d.2.

1

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
/ krawężniki z demontażu /.

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

2.2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - Roboty monta żowe
42

d.2.
2

KNR 2-18
0902-04
analogia

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
rurociągach o śr.300 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.

2

KNR 2-18
0305-01

Zasuwy żeliwne, kołnierzowe z obudowa o śr.50 mm montowane sprzętem
ręcznym

kpl.

1 kpl. 1.000

- 4 -
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PWK Park Praski KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

44
d.2.

2

KNR-W 2-18
0109-01

Rurociągi z polietylenu  (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.32x3,0 mm m

4.2 m 4.200
RAZEM 4.200

45
d.2.

2

KNR-W 2-18
0111-01

Połączenie rur polietylenowych za pomocą kształtek elektrooporowych - Kola-
no PE elektrooporowe 32 mm/90 st.

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

46
d.2.

2

KNR-W 2-18
0111-01

Połączenie rur polietylenowych za pomocą kształtek elektrooporowych - Re-
dukcja  PE elektrooporowa 50/32 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.

2

KNR-W 2-18
0111-01

Połączenie rur polietylenowych za pomocą kształtek elektrooporowych - Re-
dukcja  PE elektrooporowa 32/25 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.

2

KNR-W 2-18
0111-01

Połączenie rur polietylenowych za pomocą kształtek elektrooporowych - Mufa
PE elektrooporowa 32 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

49
d.2.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

21.0 m 21.000
RAZEM 21.000

50
d.2.

2

KNR 2-19
0217-05

Przejścia wodociągu przez ściany z betonu o grub.do 50 cm przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2.

2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności przyłacza wodociągowego z rur PE 32 mm 200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
52

d.2.
2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
53

d.2.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
54

d.2.
2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe

m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

55
d.2.

2

KNR-W 2-15
0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2.

2

KNR-W 2-15
0130-02

Zawory kulowe, gwintowane o śr. 20 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.2.

2

KNR-W 2-15
0130-02

Zawór antyskażeniowy EA 251 dn 20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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BP-C UNIMEX
02-493 Warszawa ul.Przy Bernardy ńskiej Wodzie 1/16

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przyłącze elektroenergetyczne dla bezobsługowej toalety 
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa, Park Praski, Ul. Łukasińskiego
INWESTOR   :     M. St. Warszawa Zarząd Oczyszczania Miasta
ADRES INWESTORA   :     00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19
BRANśA   :     INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Marek Szymankiewicz
DATA OPRACOWANIA   :     02.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.2015

Data zatwierdzenia

mzablocka
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 6 

mzablocka
Tekst maszynowy
DO UMOWY NR ................. 

mzablocka
Tekst maszynowy

mzablocka
Tekst maszynowy



Przedmiar elektr Park Praski KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Kod pozycji Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j.m. Po szcz Razem
1 KNR 2-21

0217-02
SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transpor-
tem taczkami (grunt zadarniony)

m3

10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600

2 KNR 2-21
0218-01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3

10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600

3 KNR 2-21
0215-01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna na-
wozowego w terenie płaskim

ha

0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005

4 KNR 2-21
0401-02

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawoŜenia

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

5 KNNR 5 0701-
02

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie
kat. III

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

6 KNNR 5 0702-
02

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

7 KNNR 5 0706-
01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Dwukrotne nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokości do 0.4 m

m

123*2 m 246.000
RAZEM 246.000

8 KNNR 5 0705-
01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. Rura
osłonowa do kabli DVK 75, średnica zew. 75 mm,
wew. 63 mm

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

9 KNNR 5 0723-
01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod
obiektami. Rura osłonowa do kabli SRS 75, średnica
zew. 75 mm, wew. 66 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

10 KNNR 5 0707-
01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie. Kable YKXS 0,6,1kV 2x16,0

m

102 m 102.000
RAZEM 102.000

11 KNNR 5 0713-
01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych. Kable elektroenerge-
tyczne YKXS 0,6,1kV 2x16,0

m

43 m 43.000
RAZEM 43.000

12 KNNR 5 0726-
05

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Zarobienie na sucho końca kabla 2-Ŝyłowego o prze-
kroju Ŝył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13 KNNR 5 1203-
11

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju Ŝyły
do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.Ŝył

8 szt.Ŝył 8.000
RAZEM 8.000

14 KNNR 5 1302-
02

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 2-Ŝyłowy odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

15 KNNR 5 0403-
01

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym. Złącze kablowo-po-
miarowe z fundamentem prefabrykowanym według
schematu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16 KNNR 5 0407-
03

SST/E/9/2014 pkt:
2; 5

Rozłącznik bezpiecznikowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach. Rozłącznik bezpiecznikowy 1 polowy 50A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -
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BP-C UNIMEX Janusz Sas
02-943 Warszawa ul. Przy Bernardy ńskiej Wodzie 1/16

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa chodników dla obsługi bezobsługowej toalety
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa Pole Mokotowskie, Al. Niepodległości
INWESTOR   :     Zarząd Oczyszczania Miasta
ADRES INWESTORA   :     00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19
BRANŻA   :     budowlana

DATA OPRACOWANIA   :     luty 2015

Stawka roboczogodziny   :     

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

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2015

Data zatwierdzenia

mzablocka
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 7

mzablocka
Tekst maszynowy
DO UMOWY NR .............. 

mzablocka
Tekst maszynowy



Park Praski chodniki KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elementy małej arch. - chodniki wokół toalety - War szawa Park Praski, W. Łukasi ńskiego

1 Nawierzchnie utwardzone i żwirowe
1.1 Nawierzchnie utwardzone i żwirowe - Roboty ziemne, przygotowawcze i towarzysz ące.

1
d.1.

1

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

8.3*0.5+3.96 m2 8.110
RAZEM 8.110

2
d.1.

1

KNR 2-31
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dod.za zwiększenie ilości
cementu o 1 kg/1m2

m2

3.96 m2 3.960
RAZEM 3.960

3
d.1.

1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

6.92 m 6.920
RAZEM 6.920

4
d.1.

1

KNR 2-31
0402-01

Ława pod krawężniki z pospółki m3

6.92*0.2*0.2 m3 0.277
RAZEM 0.277

5
d.1.

1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m

6.92 m 6.920
RAZEM 6.920

6
d.1.

1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

3.96 m2 3.960
RAZEM 3.960

7
d.1.

1

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po za-
gęszcz. 10 cm

m2

0.5*8.3 m2 4.150
RAZEM 4.150

8
d.1.

1

KNR 2-31
0202-02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dal-
szy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

0.5*6.92*5 m2 17.300
RAZEM 17.300
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Załącznik nr 10 

do umowy nr………………….  

 

 

 

 

G w a r a n c j a  

 

§ 1 

………………………………..z siedzibą w ……………………………...……………….zwany dalej Wykonawcą, 

udziela gwarancji na dostarczoną automatyczną toaletę publiczną, na okres ……………..  miesięcy, 

licząc od dnia podpisania protokołów odbioru. 

 

§ 2 

W wypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na 

swój koszt i ryzyko naprawy lub wymiany elementów na pozbawione wad w terminie ustalonym 

każdorazowo między Zamawiającym a Wykonawcą w oparciu o realny czas dostawy, który nie może 

być dłuższy niż 10 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie powyższego terminu, może on zostać przesunięty, za 

pisemną zgodą Zamawiającego.  

 

§ 3 

Wady, w tym uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, odbarwienia oraz inne rodzaje uszkodzeń, 

niewynikające z niedozwolonej ingerencji zewnętrznej (np. akty wandalizmu), podlegają 

uwzględnieniu w ramach gwarancji. 

 

§ 4 

W przypadku wykonywania istotnych napraw dostarczonej toalety objętej niniejszą gwarancją lub jej 

wymiany, termin gwarancji biegnie na nowo od daty naprawy lub dostaw nowych urządzeń 

wykonanych w ramach tej gwarancji. 

 

§ 5 

W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji  

i rękojmi w uzgodnionych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te prace innemu wykonawcy, 

bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę.  

 

 

 

 

 

 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

oznaczenie sprawy: ZOM/KP/12/15  
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ DOSTAW   
 

 

 

Lp. Adres Zamawiającego 

Miejsce i termin dostawy i montażu automatycznej 

toalety wraz z wykonaniem przyłączy wodno-

kanalizacyjnych oraz przyłącza 

elektroenergetycznego  

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................., ....................... r.   ..................................................................................... 
         miejscowość                                     data               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) 

           Wykonawcy* 

 
 
 




