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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/2018 

 

 

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

     pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy    

 

 

 

Formularz oferty 
 

1. Zamawiający:  
Kinga Wnuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EDUKACJA Kinga Wnuk/ NIEPUBLICZNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z siedzibą 
ul. Henryka Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 
2. Oferent: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Nazwa firmy:  
 

Adres firmy  
 

Telefon  
 

E-mail  
 

Imię i nazwisko osoby 
do kontaktu 

 
 

E-mail osoby do 
kontaktu 

 
 

Numer telefonu osoby 
do kontaktu 

 

 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. „Budowa sali gimnastycznej - etap 4 - wykonanie instalacji 

elektrycznej” w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni 

dydaktycznych w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława 

Konarskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach 

Priorytetu 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowe”, w imieniu firmy  

 

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

oświadczam/y, że oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym 

warunkami zamówienia za kwotę  

 

………………………………………………. zł brutto: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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słownie 

 

2. Jednocześnie oświadczam/y, że: 

• zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału, kryteriami oceny, 

terminami i innymi postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, 

• uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert, 

• spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu, 

• pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

 

2. Termin wykonania zamówienia -  zobowiązuje się wykonać zamówienie do 45 dni kalendarzowych 
od podpisania umowy.  

3. Okres gwarancji i rękojmi - ……..………... miesięcy/miesiące od dnia sporządzenia protokołu 
odbioru robót.  

4. Jeżeli Zamówienia będzie realizowane przy pomocy podwykonawcy prosimy o wskazanie go w 
tej części oferty: 
 

Nazwa firmy 
podwykonawcy 

 
 

Adres firmy  
 

Telefon  
 

E-mail  
 

Imię i nazwisko osoby 
do kontaktu 

 
 

E-mail osoby do 
kontaktu 

 
 

Numer telefonu osoby 
do kontaktu 

 

 
Jeżeli będzie więcej niż 1 podwykonawca prosimy o wymienienie wszystkich poprzez skopiowanie 
powyższej tabelki.  
 

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

 

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

 

tel.: ………………..………..….….………….     faks: …………………..………… e-mail: …………………………………………………… 

 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

- oświadczenie o braku powiązań, 
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..................................................……......………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

6. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera .............. kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

………………………………..……..    ......................................................................... 
      (Miejscowość, data)       (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

     do reprezentowania Wykonawcy)  



 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2018 

 
 
………………………………………… 
pieczęć Oferenta  
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAŃ 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali 
gimnastycznej - etap 4 - wykonanie instalacji elektrycznej”  w ramach projektu pn.: „Rozwój 
infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, 
współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe, oświadczam w imieniu firmy  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa firmy 

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

siedziba firmy 

 
że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,    

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel. 

 
 
 
 
 

.................................... 
data i podpis Oferenta  

 
 



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2018 

 
……………………………………… 
pieczęć Oferenta 
 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali 

gimnastycznej - etap 4 - wykonanie instalacji elektrycznej” w ramach projektu pn.: „Rozwój 

infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i 

Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowany w ramach Priorytetu 7 Sprawne usługi publiczne, 

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe, oświadczam w imieniu firmy 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa firmy 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
siedziba firmy 

 

1. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem 
zamówienia. 

2. Posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie*/  Podwykonawca  uczestniczący   
w zamówieniu,  ………………………………………….…………………  (nazwa  firmy),  posiada  niezbędną  
wiedzę  i doświadczenie  potrzebne  do  realizacji  zamówienia,  do  niniejszego  oświadczenia 
załączamy  pisemne  zobowiązanie  w/w  podmiotu,  że  będzie  uczestniczył  w  wykonaniu 
zamówienia,*  

3. Dysponujemy  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania zamówienia. 
4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić  
 

 

.................................... 
data i podpis Oferenta 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 4/2018 

 
U m o w a nr ……………. 

zawarta w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu …...................2018 r. pomiędzy: 

Panią Kingą Wnuk prowadzącą działalność gospodarczą pn. EDUKACJA Kinga Wnuk/ NIEPUBLICZNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM z 
siedzibą: ul. H. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 6611892002, REGON 260299351, zwaną 
w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”   
a 

……………………………… z siedzibą ……………………………… NIP: ……………………………, REGON:…………………… 
reprezentowaną przez : 
…………………………………………………………. 
zwany dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 

1. W wyniku udzielonego zamówienia, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zadanie  pn. „Budowa sali gimnastycznej - etap 4 - wykonanie instalacji elektrycznej” w ramach 

projektu pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole 

Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim”. 

2. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim zgodnie z rysunkami i projektem załączonymi do zapytania nr 4/2018. 
 
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej 

terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia. 

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie                  

w drodze korespondencji faksowej/e-mailowej lub pisemnej doręczanej adresatom za 

potwierdzeniem odbioru.  

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1). Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

2). Zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie: 

• 1 etap to 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy (dotyczy wykonania 
instalacji elektrycznej bez tzw. białego montażu). 

• 2 etap to 30 dni kalendarzowych od momentu pisemnego powiadomienia wykonawcy o 
możliwości wykonania tzw. białego montażu.  

 

§ 3 
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania oraz dostarczenia informacji do siedziby 

Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na 

własny koszt. 

3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 [1] kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 

5. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy  

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest 

obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz 

z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian 

w zawartej umowie. 

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone 

w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 

rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszą być zgodne 

z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym,  

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę 

z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców. 

3) Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa 

się projekt umowy za zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 
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5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w ppkt. 4). jeżeli wartość zawartych 

umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 0,5% 

wartości inwestycji i 20 000 zł brutto. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w oświadczeniu Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w Zapytaniu ofertowym, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Podwykonawcą robót .................. będzie............. 

§4 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 

do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca 

spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP, 

2) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 

wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 

4. Od daty przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 5 

W ramach wymienionej w § 8 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 

Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci 

stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy.  

§ 6 

Wykonawca jest zobowiązany: 
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1. Przygotować zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie 

materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem terenu 

budowy. 

2. Zapewnić realizację robót w sposób niemający wpływu na ruch wokół budynku podczas realizacji 

robót w szczególności zapewniając: 

1) najwyższą staranność przy wyznaczaniu i zabezpieczaniu zarówno placu budowy, jak i terenu 

zaplecza, magazynu budowy, miejsca dojazdu i pracy sprzętu na potrzeby budowy oraz każdego 

innego wykorzystywanego przez Wykonawcę; 

2) w przypadku awarii w budynku związanych z prowadzeniem robót do niezwłocznego przystąpienia 

do usuwania awarii oraz naprawy powstałych uszkodzeń i zniszczeń (do 1 godziny od zgłoszenia), 

3) składowanie materiałów budowlanych oraz sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych (zabrania 

się składowania na terenach zielonych). 

4. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 

3. Każdy materiał i urządzenie przed jego wbudowaniem/montażem musi być zaakceptowane przez 

Zamawiającego, a materiały nie zatwierdzone wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu. 

4. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na 

własny koszt. 

5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 

materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 

aprobata techniczna itp.). 

§ 8 

1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: ……………………… złotych, w tym podatek VAT 

(słownie: ………………………………………………………………). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z   

przedmiarem robót, rysunków. 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. 

 2. Fakturą rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokółem odbioru cząstkowego/końcowego, 

podpisanym przez Zamawiającego. 
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§ 10 

1. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego/końcowego robót i kompletnymi 

dokumentami odbiorowymi. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego 

drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 

3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek 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. 

6. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy, aby 

ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązać wobec 

podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą: 

1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

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

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

§ 12 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 

końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza protokoły odbioru robót.  

3. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 

i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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4. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, 

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. 

Odbiór robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, 

gdy nie będzie to stanowić o trwałości przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być 

podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast 

będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie 

umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego 

zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 13 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan 

pierwotny dróg, drogę dojazdową na plac budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 

ustalonym dla odbioru końcowego robót. 

§ 14 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 

stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym powiadomienie na piśmie, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

§ 15 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące 

w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 

7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu 

oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym 

terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych 

robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy. 



 
 

Strona 7 z 15 

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

§ 16 

1. Gwarancja i rękojmia na okres od daty odbioru końcowego robót przez kolejne ……………………... 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 

przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich 

realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz 

wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz  

z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do 

faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

5. Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie …………………. licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na 

piśmie niezwłocznie po wykryciu wady. 

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin 

usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając 

technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

6. Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji 

jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 
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3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej. 

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych 

wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem  

i staraniem. 

10. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po 

uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 

11. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od 

zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź 

mailem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

12. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia 

przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny 

protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

13. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 

istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

§ 17 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu zakresu przedmiotu umowy 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego  

w § 8 ust. 1 umowy 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 umowy 

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 

stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy 
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6) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonej na 

usunięcie wad; 

7) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania robót w wysokości w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy 

8) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 14 i § 18 ust. 2 pkt. 3 i 4 

umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru 

końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

3. Naliczone kary umowne stają się wymagalne, jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty 

otrzymania oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich 

zapłaty. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury kar umownych. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych 

§ 18 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 

jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty 

oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje 

bynajmniej jedna z poniższych okoliczności: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej 7 dni 

kalendarzowych. 

5) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości 

umowy 

6) Wykonawca nie podjął się realizacji zlecenia w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie 

przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru. 
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4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia 

za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

§ 19 

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:  

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 

gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, 

jaki przewiduje projekt budowlany. Zmiana technologii robót wymaga akceptacji i zatwierdzenia do 

realizacji przez Zamawiającego. 

2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

3) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

4) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 3) następuje w oparciu o średnie ceny  

z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną 

najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni handlujących tymi materiałami. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; 

1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania 

2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji 

projektowej 

3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub 

powtarzających za roboty zaniechane 
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4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 

5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys 

ofertowy. 

3. Zmiana terminu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących 

okolicznościach; 

1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót; 

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie 

robót budowlanych; 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji (opisie przedmiotu 

zamówienia, przedmiaru robót) o czas niezbędny do ich usunięcia. 

d) wystąpienia okoliczności, o których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

e) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót 

4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie pod warunkiem, ze; 

a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 

b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia); 

c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie 

w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 

d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany 

ceny ofertowej. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy 

wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie 

podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy. 

§ 20 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 



 
 

Strona 12 z 15 

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 21 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 22 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

§ 23 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną 

b. Karta Gwarancyjna 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA 
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KARTA GWARANCYJNA 

wykonanych robót w okresie gwarancji w ramach zamówienia publicznego pn. „Budowa sali 

gimnastycznej - etap 4- wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej” 

„Rozwój infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej, 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym. 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 

powstałych w wyniku wykonania umowy. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

5. Okres gwarancji wynosi ……….. lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca  

w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych 

umową; 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na 

wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w umowie w  

§ 17, ust. 1, pkt. 6.  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do 

terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie 

wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na 

wolną od wad. 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
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a) siły wyższej, pod pojęciem których strony rozumieją: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 

generalny, 

b) normalnego zużycia budowli lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanego w dniu odbioru protokołu końcowego 

odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec 

ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co 

najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. 

W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła 

Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie 

Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza 

Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

3. W razie nie usunięcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt  

i ryzyko Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał 

naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 

zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
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5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą 

zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy] 

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

EDUKACJA Kinga Wnuk/ NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO  
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 
Ul. Henryka Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej 

integralną częścią. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta. 

Warunki gwarancji podpisali: 

Udzielający gwarancji       Przyjmujący gwarancję 
Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:     Przedstawiciel Zamawiającego: 
 

 

 



PRZEDMIAR 
 
   Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7 Roboty budowlane 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji 
   mechanicznej) 
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 8/1, 8/2, 240/8 (obr. 12, ark. 3) ul. Sienkiewicza, 27-400 Ostrowiec Św 
INWESTOR  : Edukacja Kinga Wnuk 
ADRES INWESTORA : Ostrowiec Świętokrzyski ul. Sienkiewicza 65 
BRANŻA  : budowlana i instalacyjna: , wod.-kan. wentylacyjna, p.poż 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15  Instalacje elektryczne    

15.1  rozdzielnie    

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
      

283 KNR 5-08 montaż wyłącznika głównego WG - wyłącznik FRX-63A wi obudowie szt.   

d.15. 0402-02     

1      

  1 szt. 1.00  
    RAZEM 1.00 

284 KNR 4-01 Wykucie wnęk pod rozdzielnie m
2 

  

d.15. 0330-02     

1      

  1.0 m2 1.00  
    RAZEM 1.00  

285 KNR 5-08 Montaż tablicy bezpiecznikowej TB zbudowanej z: szt.   

d.15. 0404-01 - obudowa wnękowa rozmiaru 4x24 - 1szt    

1  - rozłącznikFR304-63A - 1szt    

  - lampki sygnalizacyjne L300 - 3szt    

  - ochronnik przeciwprzepięciowy Dehn 3 DB M1 - 1kpl    

  - rozłacznik FR301-20A - 1szt    

  - wyłącznik nadmiarowoprądowy S301B-(6-10)A -11szt    

  - wyłącznik nadmiarowoprądowy S301B-16A -13szt    

  - wyłącznik nadmiarowoprądowy S301B-(20-32)A -3szt    

  - wyłącznik różnicowo-prądowy P304-30mA-25A - 6szt    

  - wyłącznik różnicowo-prądowy P302-30mA-25A - 1szt    

  - przekaźnik zmierzchowy WZ301 - 1szt    

  - stycznik SM320 - 1szt    

   szt. 1.00  
    RAZEM 1.00 

286 KNR 5-08 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby aparat   

d.15. 0401-01 kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących    

1      

  1 aparat 1.00  
    RAZEM 1.00 

287 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego szt.   

d.15. 0402-01 rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)    

1  wyłącznik S303-B40 w tablicy TR    

  1 szt. 1.00  
    RAZEM 1.00 

15.2  oprzewodowanie    

288 KNR 5-08 Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe- m   

d.15. 0107-04 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd    

2      

  44 m 44.00  
    RAZEM 44.00 

289 KNR 5-10 Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie m   

d.15. 0303-01     

2      

  22 m 22.00  
    RAZEM 22.00 

290 KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie m   

d.15. 0701-01 kat. I-II    

2      

  22 m 22.00  
    RAZEM 22.00 

291 KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.8 m w m   

d.15. 0704-07 gruncie kat. I-II    

2      

  22 m 22.00  
    RAZEM 22.00 

292 KNR 5-08 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm2 wciągane do rur m   

d.15. 0204-05 LgY16    

2      

  290 m 290.00  
    RAZEM 290.00 

293 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m   

d.15. 1001-01     

2      

  2225 m 2225.00  
    RAZEM 2225.00 

294 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m   

d.15. 1012-01     

2      

  2225 m 2225.00  
    RAZEM 2225.00 

295 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w m   

d.15. 0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.    

2  YDY5x10    

  13 m 13.00  
    RAZEM 13.00 

296 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w m   

d.15. 0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.    

2  YDY5x4    

  42 m 42.00  
    RAZEM 42.00 

297 KNR 5-08 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w m   

d.15. 0209-03 tynku    

2  YDY2x1,5 m 40.00  
    RAZEM 40.00  



 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
298 KNR 5-08 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w m   

d.15. 0209-03 tynku    

2  YDY3x1,5    

  1380 m 1380.00  
    RAZEM 1380.00 

299 KNR 5-08 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w m   

d.15. 0209-03 tynku    

2  YDY4x1,5    

  230 m 230.00  
    RAZEM 230.00 

300 KNR 5-08 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w m   

d.15. 0209-03 tynku    

2  YDY3x2,5    

  490 m 490.00  
    RAZEM 490.00 

301 KNR 5-08 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układa- m   

d.15. 0209-02 ny w tynku - DY2,5    

2      

  250 m 250.00  
    RAZEM 250.00 

302 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw.   

d.15. 1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm    

2      

  120 otw. 120.00  
    RAZEM 120.00 

303 KNR 5-08 Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju m   

d.15. 0227-01 żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo - YDY3x2,5    

2      

  175 m 175.00  
    RAZEM 175.00 

304 E-0508 Montaż kanału DLP50x105 m   

d.15. 0800-04     

2      

  66 m 66.00  
    RAZEM 66.00 

305 E-0508 Montaż kanału LE30x20 m   

d.15. 0800-04     

2      

  24 m 24.00  
    RAZEM 24.00 

306 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 m   

d.15. 0207-01 mm2) wciągane do rur    

2  przewód HDMI    

  20 m 20.00  
    RAZEM 20.00 

307 KNR 5-08 Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju m   

d.15. 0227-01 żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo    

2  FPT4x2x0,5 kat.6    

  1030 m 1030.00  
    RAZEM 1030.00 

15.3  montaż osprzętu    

308 KNR 5-08 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub szt.   

d.15. 0301-23 gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle    

3      

  86 szt. 86.00  
    RAZEM 86.00 

309 KNR 5-08 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.   

d.15. 0302-01     

3      

  56 szt. 56.00  
    RAZEM 56.00 

310 KNR 5-08 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, szt.   

d.15. 0302-02 przekrój przewodu 2.5 mm2    

3      

  30 szt. 30.00  
    RAZEM 30.00 

311 KNR 5-08 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- szt.   

d.15. 0307-02 gunowych,    

3      

  3 szt. 3.00  
    RAZEM 3.00 

312 KNR 5-08 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- szt.   

d.15. 0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem    

3      

  11 szt. 11.00  
    RAZEM 11.00  
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
313 E-0508 Montaż gniazda wtyczkowego 230V typu data na kanale kablowym - podwójne szt   

d.15. 1200-05     

3      

  8 szt 8.00  
    RAZEM 8.00 

314 KNR 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.   

d.15. 0309-03 uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 230V typu data    

3      

  2 szt. 2.00  
    RAZEM 2.00 

315 KNR 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z szt.   

d.15. 0309-06 uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem    

3      

  1 szt. 1.00  
    RAZEM 1.00 

316 KNR 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.   

d.15. 0309-03 uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójne    

3      

  36 szt. 36.00  
 korekta -1 szt. -1.00  
    RAZEM 35.00 

317 E-0508 Montaż gniazda komputerowego podwójnego na kanale szt   

d.15. 1200-05     

3      

  8 szt 8.00  
 korekta 1 szt 1.00  
    RAZEM 9.00 

318 KNR 5-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.   

d.15. 0309-03 uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo typu HDMI    

3      

  4 szt. 4.00  
    RAZEM 4.00 

319 KNR 5-08 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki aparat   

d.15. 0401-07 rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących    

3      

  30 aparat 30.00  
    RAZEM 30.00 

320 KNR 5-08 Mocowanie wyłącznika oświetlenia sali szt.   

d.15. 0402-01     

3      

  2 szt. 2.00  
    RAZEM 2.00 

321 KNR 5-08 Mocowanie czujki obecności z czujnikiem natężenia oświetlenia i regulacją szt.   

d.15. 0402-01 strefy działania    

3      

  11 szt. 11.00  
    RAZEM 11.00 

322 KNR 5-08 Mocowanie czujki ruchu z czujnikiem natężenia oświetlenia i regulacją strefy szt.   

d.15. 0402-01 działania    

3      

  3 szt. 3.00  
    RAZEM 3.00 

323 KNR 5-08 Montaż skrzynek osłonowych na przyciskii i gniazda w salach sportowych szt.   

d.15. 0404-01     

3      

  14 szt. 14.00  
    RAZEM 14.00 

324 KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub szt.   

d.15. 0813-01 bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)    

3      

  300 szt. 300.00  
    RAZEM 300.00 

325 KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez pol.   

d.15. 0701-02 zabudowania konstr.wsporcze    

3  podłączanie rozdzielni platformy schodowej    

  2 pol. 2.00  
    RAZEM 2.00 

326 KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub I pole bez pol.   

d.15. 0701-02 zabudowania konstr.wsporcze    

3  podłączanie rozdzielni centrali wentylacyjnej    

  1 pol. 1.00  
    RAZEM 1.00 

15.4  oprawy oświetleniowe    

327 KNR 5-08 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- kpl.   

d.15. 0502-10 cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)    

4      

  58 kpl. 58.00   
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    RAZEM 58.00 
328 KNR 5-08 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo- kpl.   

d.15. 0502-09 cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)    

4      

  50 kpl. 50.00  
    RAZEM 50.00 

329 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych    

4  oprawa do pom. sportowych LED 17600lm 123W    

  10 szt. 10.00  
    RAZEM 10.00 

330 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych    

4  oprawa łazienkowa 1300lm IP44 11W    

  6 szt. 6.00  
    RAZEM 6.00 

331 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych    

4  oprawa LED 2400lm, IP44 26W    

  10 szt. 10.00  
    RAZEM 10.00 

332 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych    

4  oprawa LED 5200lm IP44 36W    

  29 szt. 29.00  
    RAZEM 29.00 

333 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych    

4  oprawy LED 3300lm IP44 23W    

  19 szt. 19.00  
    RAZEM 19.00 

334 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych szt.   

d.15. 0514-01 bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -za-    

4  wieszanych 1x40W - końcowych    

  plafon 1500lm IP65 13W    

  2 szt. 2.00  
    RAZEM 2.00 

335 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa ewakuacyjna LED - 1,2W 1h jednosttronna    

  4 szt. 4.00  
    RAZEM 4.00 

336 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa ewakuacyjna LED - 1,2W 1h dwustronna    

  4 szt. 4.00  
    RAZEM 4.00 

337 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa awaryjna LED - -3W 1h - dla przestrzeni otwartych    

  6 szt. 6.00  
    RAZEM 6.00 

338 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa awaryjna LED -3W 1h - dla korytarzy    

  8 szt. 8.00  
    RAZEM 8.00 

339 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa awaryjna LED -3W 1h - ośw. hydrantu    

  2 szt. 2.00  
    RAZEM 2.00 

340 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa awaryjna LED - 3W IP65 1h    

  3 szt. 3.00  
    RAZEM 3.00 

341 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa awaryjna LED - 6W IP65 1h    

  4 szt. 4.00  
    RAZEM 4.00 

342 KNR 5-08 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy szt.   

d.15. 0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych    

4  oprawa awaryjna LED - 1500LM 11W IP65 - zewnętrzna    

  1 szt. 1.00  
    RAZEM 1.00  
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15.5  Instalacja odgromowa     

343 KNR 5-08 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu m   

d.15. 0604-03 płaskim pokrytym papą na betonie     

5       

  9  m 9.00  
     RAZEM 9.00 

344 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow w cegle m   

d.15. 1001-01      

5       

  42  m 42.00  
     RAZEM 42.00 

345 KNR 5-08 Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe- m   

d.15. 0107-04 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd    

5       

  42  m 42.00  
     RAZEM 42.00 

346 KNR 5-08 drut ocynkowany dn 8 wciągany do rur  m   

d.15. 0204-07      

5       

  42  m 42.00  
     RAZEM 42.00 

347 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm  m   

d.15. 1012-02      

5       

  42  m 42.00  
     RAZEM 42.00 

348 KNR 5-08 Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer- szt.   

d.15. 0618-01 salnych krzyżowych     

5       

  6  szt. 6.00  
     RAZEM 6.00 

349 KNR 5-08 Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro- szt.   

d.15. 0619-01 mowej     

5       

  6  szt. 6.00  
     RAZEM 6.00 

350 KNR 5-08 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia- szt.   

d.15. 0619-06 jącej i odgromowej     

5       

  6  szt. 6.00  
     RAZEM 6.00 

351 KNR 5-08 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na m   

d.15. 0607-09 cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm2    

5       

  9  m 9.00  
     RAZEM 9.00 

352 KNR 5-08 Montaż puszek na złączach kontrolnych  szt.   

d.15. 0303-19      

5       

  9  szt. 9.00  
     RAZEM 9.00 

353 KNR 5-08 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia- szt.   

d.15. 0619-06 jącej i odgromowej     

5       

  9  szt. 9.00  
     RAZEM 9.00 

354 KNR 5-08 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.I- m   

d.15. 0611-04 II     

5       

  77  m 77.00  
     RAZEM 77.00 

15.6  pomiary instalacji elektrycznej     

355 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- pomiar   

d.15. 1202-01 go napięcia  .   

6       

  29  pomiar 29.00  
    .   

     RAZEM 29.00 
356 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar   

d.15. 1202-02 kiego napięcia  .   

6       

  3  pomiar 3.00  
    .   

     RAZEM 3.00 
357 KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar   

d.15. 1205-01   .   

6       
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  1 pomiar 1.00  
   .   

    RAZEM 1.00 
358 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar   

d.15. 1205-05  .   

6      

  1 pomiar 1.00  
   .   

    RAZEM 1.00 
359 KNR 4-03 Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar   

d.15. 1205-06  .   

6      

  125 pomiar 125.00  
   .   

    RAZEM 125.00 
360 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar   

d.15. 1205-03  .   

6      

  1 pomiar 1.00  
   .   

    RAZEM 1.00 
361 KNR 4-03 Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar   

d.15. 1205-04  .   

6      

  5 pomiar 5.00  
   .   

    RAZEM 5.00 
362 KNP 18 D13 Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażenio- kpl   

d.15. 1346-08 wego różnicowo-prądowego    

6      

  7 kpl 7.00  
    RAZEM 7.00  


