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Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A. 
  41-506 Chorzów 
  ul. Inwalidzka 5 
  telefon (032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 251-00-96 

www.tram-silesia.pl 
  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania 
ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania 
zamówień w Spółce Tramwaje Śląskie S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego 
www.bip.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.  
 
ROZDZIAŁ 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na terenie 

Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami robót stanowią załącznik 

nr 1do SIWZ. 
3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ 2 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Pożądany termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2010r. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia w innym terminie określonym przez 
wykonawcę w Formularzu oferty. 
 
 
ROZDZIAŁ 3 
WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  
 
1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 6 SIWZ, a w szczególności: 
− udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze tożsamym z przedmiotem 
zamówienia o wartości zamówienia minimum 80.000,00 PLN.  

Wartości wyrażone w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP 
na dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu. 
− dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia tj.: 
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

b) załączyli wymagane dokumenty, 
c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

2. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 
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ROZDZIAŁ 4 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 
 
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone 
w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” 
i poświadczone podpisem oraz imienną pieczątką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty 
(zgodnie z KRS albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej). 
 
Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania 
ofert: 
1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. Uproszczony kosztorys ofertowy – sporządzony indywidualnie przez wykonawcę wraz z 

zestawieniem materiałów – załącznik nr 2. 
3. Formularz oferty – załącznik nr 3. 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4. 
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie 
z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit. a), tret pierwsze, z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik 
nr 5. 

6. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6. 
7. Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – załącznik nr 7. 
 
ROZDZIAŁ 5 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE. 
 
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. 

2. Każdy z wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do oferty 
dokumenty wymienione w Rozdziale 4 pkt 1 i 6. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako 
wspólne. 

3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą współpracę 
tych wykonawców. 

 
ROZDZIAŁ 6 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW. 
 
Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. 
 
ROZDZIAŁ 7 
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. Krzysztof Bula – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 341 
2. Krystian Pulsakowski – zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 
3. Artur Chojnacki – zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 320. 
4. Joanna Urych – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 417. 
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ROZDZIAŁ 8 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ 9 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  

w niniejszej SIWZ. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. 
4. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty” z wypełnionymi załącznikami  

i wymaganymi dokumentami. 
5. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, 

należy wpisać: „nie dotyczy”. 
6. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk 

„Formularz oferty” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 

określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. 
8. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej  

na zamawiającego: 
  Tramwaje Śląskie S.A. 
  ul. Inwalidzka 5 
  41-506 Chorzów 

i oznaczonej: Przetarg pisemny, nr sprawy ZUR/407/2010 
Nie otwierać przed: 31.08.2010r. godz. 10:00. 
Poza powyższymi oznaczeniami koperta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
11. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty, w tym m.in. dokonał wizji lokalnej w terenie. 
 

ROZDZIAŁ 10 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2010r. o godz. 09:45. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy  

ul. Inwalidzkiej 5, piętro I, pokój nr 26 – sekretariat. 
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.08.2010r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego,  

w sali konferencyjnej, piętro I. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny. 
6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. 
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ROZDZIAŁ 11 
KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY 
 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów. 
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1%=1 pkt. 
3. Kryterium oceny ofert będzie: cena – 100%. 
4. Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt. 

Ceny pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej: 
 

100x
Cob
CnPc ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
Pc – ilość punktów 
Cn – najniższa cena oferowana brutto 
Cob – cena badanej oferty brutto 

 
ROZDZIAŁ 12 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz z 

zestawieniem materiałów i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia, 
zgodnie z zakresem robót wyszczególnionym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 
1 do SIWZ. 

2. Cenę oferty zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją robót należy podać 
w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej 
wysokości oraz wartości netto. 

3. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 

nie będą podlegały zmianom. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w § 11 
umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić. 
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego   zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,  zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W przypadku cen podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg 
średniego kursu NBP na dzień sporządzania oferty. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
ROZDZIAŁ 13 
FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1.  
1. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o wynikach przetargu. 
2. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający 

określi miejsce i termin zawarcia umowy. 
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3. W dniu zawarcia umowy wykonawca winien okazać dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
 

ROZDZIAŁ 14 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem 
na kwotę stanowiącą 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub  
w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). 

3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w 
szczegółowych warunkach umowy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

 
_______________________________________________________________________________ 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 
przetargu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 
którejkolwiek z ofert. 
Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami robót – załącznik nr 1, 
2. Zestawienie materiałów – załącznik nr 2. 
3. Formularz oferty – załącznik nr 3. 
4. Wykaz osób – załącznik nr 4. 
5. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 5. 
6. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6. 
7. Wzór umowy – załącznik nr 7. 
 
 
Chorzów, dnia 16.08.2010r.    Zatwierdził: 
      Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 
           Tadeusz Freisler 
 
      Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 
              Andrzej Góralski 
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Załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Adaptacja i remont pomieszczeń Działu Ruchu 
 
1. Pokój nr 7 („biuro budowl.”) – wykonanie posadzki wraz z izolacją p.- wilgociową, wymiana 

okna, wymiana drzwi, instalacja grzejnika pod oknem, przecierka tynków i malowanie 
pomieszczenia, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż punktów świetlnych, instalacja 
sieci komputerowej i telefonicznej. 

2. Pokój nr 8 („szatnia dz. budowl.”) – wykonanie ścianki działowej (wraz z drzwiami) 
wydzielającej pokój, wykonanie posadzki wraz z izolacją p.- wilgociową, wymiana okna, 
instalacja grzejnika, przecierka tynków i malowanie pomieszczenia, wykonanie instalacji 
elektrycznej oraz montaż punktów świetlnych, instalacja sieci komputerowej i telefonicznej. 

3. Pokój nr 9 („umywalnia”) – likwidacja istniejącej instalacji sanitarnej, wykonanie posadzki 
wraz z izolacją p. – wilgociową, wymiana okna, instalacja grzejnika, przecierka tynków i 
malowanie pomieszczenia, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż punktów 
świetlnych, instalacja sieci komputerowej i telefonicznej, przebicie tworu drzwiowego do 
dyspozytorni wraz z montażem drzwi przesuwnych, oraz wymiana drzwi wejściowych do 
pokoju. 

4. Korytarz przy pokojach 7,8,9 – wymiana drzwi wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem, 
wykonanie posadzki wraz z izolacją p. – wilgociową, przebudowa WC (ścianak. Drzwi, 
umywalka), przebudowa natrysku na aneks kuchenny (wraz z wyposażeniem), likwidacja 
drzwi przejściowych (2 szt.), montaż dodatkowego grzejnika, wykonanie instalacji 
elektrycznej oraz montaż punktów świetlnych, przecierka tynków i malowanie, udrożnienie 
wentylacji w WC. 

5. Korytarz przy dyspozytorni – wykonanie zadaszenia nad wejściem, wykonanie posadzki wraz 
z izolacją p. – wilgociową, przebicie otworu drzwiowego do pokoju nr 4 wraz z montażem 
drzwi przesuwnych (w przypadku konieczności przeniesienie grzejnika), udrożnienie 
wentylacji w WC. 

6. Pokój nr 6 – likwidacja ścianki działowej, ewent. uzupełnienie/naprawa podłóg i sufitu. 
7. W związku z licznymi zaciekami sufitów istnieje konieczność wymiany pokrycia dachowego 

budynku. 
8. Budowa dojścia do drzwi wejściowych nowych biur – przedłużenie istniejącego chodnika, 

wzdłuż ściany budynku. 
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Załącznik nr 2 
 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. Bale iglaste obrzynane kl. III gr. 50 mm m3 0,016
2. Baterie umywalkowe ścienne szt. 2,000
3. Blacha powlekana płaska m2 92,047
4. Cegła budowlana pełna szt. 288,690
5. Cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5 – work t 0,914

6. Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,803
7. Cement portlandzki 35 kg 186,044
8. Cokoły z PCW wysokoudarowego m 124,013
9. Daszki wejściowe pokryte poliwęglanem  kpl 2,000
10. Denko rynnowe wewn. PVC szt. 16,335
11. Deski iglaste obrzynane nasycone kl. III 28-45 mm m3 0,034
12. Drewno na stemple budowlane m3 0,023
13. Drzwi Al przesuwne wew. 1250x2100 mm szt. 2,000
14. Drzwi stalowe płaszczowe zew. 1000x2000 mm szt. 1,000
15. Dwuzłączka prosta z żel. ciąg. oc. fi 15 mm szt. 4,000
16. Dwuzłączka prosta z żel. ciąg. oc. fi 20 mm szt. 2,000
17. Dwuzłączka prosta z żel. ciąg. oc. fi 25 mm szt. 1,000
18. Farba emuls. akrylowa nawierzch. wew. biała dm3 108,766
19. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,517
20. Farba olejna do gruntowania dm3 7,013
21. Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm m2 1,617
22. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 90,348
23. Folia polietylenowa 0,2 mm m2 26,879
24. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 105,133
25. Gips do spoinowania płyt g-k bez taśm zbr. kg 33,149
26. Gips szpachlowy Knauf „Board-Finish” kg 534,362
27. Gips tynkarski Knauf Rothband kg 858,865
28. Gniazda 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem p/t DATA szt. 14,280
29. Gniazda 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem p/t JP44 szt. 1,020
30. Gniazda 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem p/t szt. 14,280
31. Gniazda komputerowe RJ-45 p/t 8-biegunowe szt. 14,280
32. Gniazda telefoniczne RJ-12 pojedyncze w/t szt. 4,080
33. Grunt pokostowy dm3 12,751
34. Grzejnik z bl.stal. 1-płyt. wys. 600 dł. 800 kpl 1,000
35. Grzejnik z bl.stal. 2-płyt. wys. 600 dł. 2300 kpl 3,000
36. Gwoździe budowlane gole kg 0,777
37. Haki do rur szt 5,000
38. Kątowniki 60x60x60 mm kg 327,376
39. Klamry ciesielskie kg 1,360
40. Klej kauczukowy Pronikol 40 kg 93,189
41. Klej kostny kg 0,165
42. Kolano 90 stop. z PE z gwintem fi 25 mm szt. 25,080
43. Kolano 90 stop. z PE z gwintem fi 32 mm szt. 13,420
44. Kołki do wstrzeliwania szt. 68,667
45. Kołki rozporowe plastykowe 6mm szt. 301,340
46. Kołki rozporowe plastykowe do mocowania ościeżnic szt. 22,575
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47. Kołki rozporowe plastykowe szt. 337,500
48. Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm szt. 15,000
49. Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 32 mm szt. 6,000
50. Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa m2 38,745
51. Kotwy do mocowania krawężników szt. 83,600
52. Kotwy do mocowania okien i drzwi szt. 53,487
53. Kratka went. lakierow. 14x21 cm z żaluzją szt. 3,000
54. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. II m3 3,678
55. Kształtki z PCW ciśnieniowego gwintowane o średnicy zewnętrznej 20mm szt. 4,000
56. Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50 mm szt. 12,000
57. Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt. 2,000
58. Kształtki z polipropylenu 20 mm szt. 15,828
59. Kształtowniki profilowane C-100x0,75 kg 56,321
60. Kształtowniki profilowane U-100x0,75 kg 17,083
61. Listwa el.-inst. ścien. odc. prosty LN40x25,1 m 93,600
62. Listwy zaciskowe szt. 1,000
63. Łącznik p/t schodowy podw.st.IP-20 szt. 4,080
64. Łącznik p/t świecznikowy z podświetleniem szt. 3,060
65. Łączniki (różne) szt. 61,200
66. Masa asfaltowa kg 6,400
67. Meble do kącika socjalnego kpl 1,000
68. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 4,799
69. Narożniki ochronne Wema szt. 9,435
70. Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6 cm szare m 31,110
71. Odpowietrznik aut. Mosięż. Fi 15mm do grzej. szt. 4,000
72. Okna PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5 m2 m2 9,068
73. Opłata za składowanie gruzu m3 17,000
74. Opłata za utylizację gruzu z papy t 6,059
75. Oprawy świetlówkowe z rastrem 4x20W szt. 8,000
76. Ościeżnice drzwiowe stalowe typy FD7 szt. 1,000
77. Ościeżnice stalowe do ścian z płyt gipsowych 80x200 szt. 3,000
78. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 85,078
79. Papa asfaltowa wierzchniego krycia m2 510,702
80. Papier ścierny ark 34,216
81. Pasta podłogowa kg 12,093
82. Patchcord FTp m 14,000
83. Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 2,539
84. Pianka poliuretanowa kg 1,160
85. Piasek do zapraw do 1 mm m3 1,636
86. Piasek do zapraw m3 5,602
87. Piasek m3 3,122
88. Płyta gips. Katon. Wodoodporna 12,5 mm m2 16,995
89. Płyta styrop. EPS 100, lamin. 1-str. gr. 15 cm m2 441,788
90. Płytki ceramiczne ścienne 15x15cm m2 9,282
91. Płytki kominkowe GRES 30x30 cm m2 3,806
92. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm m2 17,846
93. Płyty styropianowe samo gasnące FS gr. 5cm odm. 20 m2 79,055
94. Podokienniki prefabr. z blachy powlek. o dł. ponad 1,50 m szt. 3,000
95. Podokienniki prefabr. Z PCW o dł. ponad 1,50m szt. 3,000
96. Postumentu porcelanowe do umywalek szt. 1,000
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97. Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 79,870
98. Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3,106
99. Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut m 676,000
100. Przewód YDY-450/750 V 5x6mm2 m 36,400
101. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 54,080
102. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 191,360
103. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowanych dm3 3,046
104. Rozdzielnice skrzynkowe szt. 1,000
105. Rozłącznik 3(4)-biegunowy szt. 1,000
106. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 136,345
107. Rura z PP-R 2,0MPa, płaszcz.Al fi 25/4,2 mm m 4,040
108. Rura z PP-R 2,0MPa, płaszcz.Al fi 32/5,4 mm m 23,760
109. Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o średnicy 50mm m 6,380
110. Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o średnicy 110mm m 2,200
111. Rury z PCW o średnicy do 80mm m 2,808
112. Rury z PCW przepustowe o średnicy 50mm m 0,765
113. Rury z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm m 7,260
114. Siatka zbrojeniowa z prętów dn=4mm m2 76,796
115. Silikon dm3 0,453
116. Silikon kg 1,740
117. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 7,200
118. Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 z kalafonią 5A gr. 3mm kg 0,180
119. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt. 1,000
120. Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt. 1,000
121. Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 99,225
122. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 36,624
123. Świetlówki LF 18W szt. 33,280
124. Trójniki kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm szt. 1,100
125. Trójniki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm szt. 1,100
126. Trójniki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm szt. 2,000
127. Uchwyt do rur PE pojedyncze fi 20mm z koł szt. 9,438
128. Uchwyt do rur PP-R met. Z wkład. Gum fi 25mm szt. 47,500
129. Uchwyt do rur PP-R met. Z wkład. Gum fi 32mm szt. 24,240
130. Uchwyt do rur PVC fi 110 mm szt. 3,000
131. Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt. 11,000
132. Uchwyt rynnowy z PVC szt. 99,000
133. Uchwyty szt. 94,500
134. Udrożnienie wentylacji z w.c. i kącika socjalnego kpl 1,000
135. Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe szt. 1,000
136. Uszczelka gumowa pierścien. fi 40-50mm szt. 18,000
137. Uszczelka gumowa pierścien. fi 75-110mm szt. 3,000
138. Uszczelki gumowe szt. 32,670
139. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,540
140. Wapno suchogaszone t 1,787
141. Wkręty do płyt gipsowych kg 1,174
142. Wkręty mosiężne do drewna stożk. fi 6,00mm kg 4,950
143. Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 1287,162
144. Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm szt. 1,000
145. Wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 1,000
146. Wykładzina PCW m2 112,862
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147. Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10-20A szt. 8,000
148. Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA szt. 3,000
149. Zapłonnik do świetlówek LF 4-22W typu ZTA szt. 32,000
150. Zapr. Klej. Styr. Styrolep kg 1683,000
151. Zaprawa cementowa m. 80 m3 4,544
152. Zaprawa do spoinowania – sucha mieszanka kg 8,268
153. Zaprawa klejowa do płytek – sucha mieszanka kg 115,584
154. Zaprawa murarska, sucha kg 7583,598
155. Zaprawa samopoziomująca sucha CERESIT CN-72 kg 3008,409
156. Zawór grzej. Termostat DANFOSS fi 15mm szt. 1,000
157. Zawór grzej. Termostat DANFOSS fi 20mm szt. 3,000
158. Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 15mm szt. 1,000
159. Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 20mm szt. 5,000
160. Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 25mm szt. 1,000
161. Zlewozmywak 1-komorowy z płytą ociekową szt. 1,000
162. Złącza dwukielichowe z PCW d 50 szt. 1,000
163. Złącza dwukielichowe z PCW  szt. 1,000
164. Złączka rynnowa z PVC szt. 16,335
165. Żużel wielkopiecowy - tłuczeń t 4,975
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Załącznik nr 3 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)  
    

FORMULARZ OFERTY 
 
W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na remont pomieszczeń biurowych składam/y 
niniejszą ofertę:  
Nr sprawy ZUR/407/2010 
 
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia na kwotę: 
 
wartość netto        ..........................zł (słownie: ...............................................................zł) 

podatek  VAT      ..........................zł (słownie: ................................................................zł) 

wartość  brutto     ..........................zł (słownie: ................................................................zł) 

 
2. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez 

zamawiającego*/w terminie .............. tygodni od dnia podpisania umowy*. 
 

3. Oświadczam/y, że prace objęte zamówieniem wykonam/y sam/i / zamierzamy zlecić 
podwykonawcy w następującym zakresie* ................................................................................... 

 
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ i nie wnoszę/simy do nich żadnych 

zastrzeżeń. 
 
5. Oświadczam/y, że uważam/y się związanym/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 
6. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej 

z wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 

7. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
.................................................... i wysokości żądanej przez zamawiającego. 

 
 
 
 Całość oferty składam/y na ......... kolejno ponumerowanych stronach 

 
 
 
..................................................     ................................................... 
          Miejscowość i data       Podpisano 
          (przedstawiciel/e wykonawcy) 

 
 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: przetargu pisemnego na remont pomieszczeń biurowych. 
 

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

Numer telefonu  ....................................................................................  
Numer faksu  ....................................................................................  
 

 

Nazwisko i imię 
Funkcja pełniona przy 
realizacji przedmiotu 

zamówienia 
Posiadane uprawnienia 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Oświadczamy, że  

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............................ wykazu, 
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ...................... wykazu, lecz polegając na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, będziemy dysponować 
tymi osobami, na dowód czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania nam do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. 

 
 
..........................................     ............................................. 
(Miejscowość i data)       (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

remont pomieszczeń biurowych.
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Załącznik nr 5 
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Dotyczy: przetargu pisemnego na remont pomieszczeń biurowych. 
 

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

Numer telefonu  ....................................................................................  
Numer faksu  ....................................................................................  
 

 
Lp. Nazwa 

wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Nazwa (firma) 
i adres 

odbiorcy 

Opis przedmiotu usługi Data podpisania 
Protokołu odbioru 

końcowego lub 
równoważnego 

dokumentu 
(dzień, miesiąc, rok) 

     

     

 

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały 
wykonane należycie. 
 



15 
 

Załącznik nr 6 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 
Dotyczy: przetargu pisemnego na remont pomieszczeń biurowych. 
 
 

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

Numer telefonu  ....................................................................................  
Numer faksu  ....................................................................................  
 

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:  
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 

z wymogami właściwej  ustawy, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 
oraz oświadczam, że: 

− nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
− nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
− nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*, 

− żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki 
komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu 
zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie skazany 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego, 

− nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności. 

 
        Podpisano: 

                                                                   ( przedstawiciel/e wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 7 
WZÓR UMOWY 

 


