załącznik Nr 1
……………………………………………
( oznaczenie Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4 z
pokryciem dachu papą termozgrzewalną”
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….
nr NIP …………………………………………………………………………………………...
nr REGON ………………………………………………………………………………………
nr konta …………………………………………………………………………………………
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Adres: ul. Mickiewicza 4 DRYGAŁY , 12-230 Biała Piska
tel. (87) 42 39 003, fax (87) 42 39 003
Strona internetowa: bip.bialapiska.pl e-mail: zecbp@interia.pl
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.

„ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4”
zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach na kwotę :
podatek VAT...... % .................................................................................................................zł
cena ryczałtowa brutto.......................................................................................................zł
(słownie: ...................................................................................................................................)
4. Zobowiązania Wykonawcy:
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia pn.

„ Remont dachu – pokrycie dachu papą termozgrzewalną”
zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach na kwotę :
podatek VAT...... % .................................................................................................................zł
cena ryczałtowa brutto......................................................................................................zł
(słownie: .....................
4. Oświadczenia Wykonawcy:
1)
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami, i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń.
2)
Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
3)
Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4)
Posiadamy niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
5)
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

6)

Dokonaliśmy oględzin budynku i znany nam jest jego stan> Wszystkie poczynione z tego
tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej ofercie.
7)
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych
wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym.
8)
W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie
została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami.
9)
Treść umowy jest nam znana i przez nas akceptowana.
10) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: ………………………………….
11) Potwierdzam udzielenie okresu gwarancji w ilości :
–
60 miesięcy – dla robót objętych zamówieniem,
5. Oferta wspólna (jeżeli występuje).
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę:
Nazwisko, imię ……………………………………………………..
Stanowisko …………………………………………………………
Telefon ……………………
Fax …………………………….
Zakres umocowania.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................
4. ................................................................................................
5. ................................................................................................
(...) .............................................................................................
Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr........ do nr .......

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

data. ………………………..

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy
„ Termomodernizacja
budynku mieszkalnego Drygały ul.
Mickiewicza 4 z pokryciem dachu papą termozgrzewalną ”
Zamówienie pn.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Składając swoją ofertę ,oświadczam/(y), że spełniam warunki udziału
podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów.

o zamówienie i nie

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano 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;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano 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;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 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;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
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;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 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;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Data ………………………..

Załącznik Nr 3

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
Przystępując do postępowania na „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały
ul. Mickiewicza 4 z pokryciem dachu papą termozgrzewalną ” przedstawiam/my:

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania

spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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 .

L. p.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Opis i zakres
wykonywanych robót

Wartość brutto
zrealizowanych
(zakończonych) zamówień

Czas realizacji
Rozpoczęcie Zakonczenie

1.
2.
3.
…
Należy wpisać co najmniej 3 roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia każda ,
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone , z podaniem ich rodzaju i
wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty (o
wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone .

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Data ………………………..

Załącznik Nr 4

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
„ Termomodernizacja
budynku mieszkalnego Drygały ul.
Mickiewicza 4 z pokryciem dachu papą termozgrzewalną ”
Zamówienie pn.

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

NAZWISKO I IMIĘ
osoby, pełniącej
poszczególne funkcje

Stanowisko

Uprawnienia i nazwa organu
który je wydał

Informacje na temat
kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia
niezbędnego do
wykonywania
zamówienia oraz zakresu
wykonywanych
czynności

Doświadczenie

KIEROWNIK ROB. Nr …........................................
BUDOWLANYCH
Wydane przez:
….............................................
.................
KIEROWNIK ROB. Nr …........................................
SANITARNYCH
Wydane
przez:
(instal. c.o.)
….............................................
.................

Należy wpisać osoby, które zapewnią kierowanie budową, tj. osoby posiadające uprawnienia w zakresie kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji centralnego –
ogrzewania, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
późn.zm.) oraz posiadają aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Data ………………………..

Załącznik nr 5

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Zamówienie pn.„ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4 z
pokryciem dachu papą termozgrzewalną ”
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa …………………………………………………………………………………………..
Siedziba …………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...
Nr faksu …………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam/(y), że osoba/(y), które zostały wymienione w wykazie będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia oraz posiadają:
1. wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będącymi
przedmiotem zamówienia,
2. zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r.,
3. aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

……………………………………….
( imię i nazwisko )
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Data ………………………..

WZÓR

Załącznik nr 6

Umowa nr …....../WM/2013
zawarta w Białej Piskiej dnia ….................

pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Mickiewicza 4, DRYGAŁY ,12-230 Biała Piska NIP 849-1502-211, REGON 519592941 reprezentowaną przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej
Piskiej z siedzibą przy ulicy Targowej 1, 12-230 Biała Piska zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:

1. Jan Bąbka – Dyrektor,
a
„………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………”,
NIP ………………………….., REGON ………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
a)

…………………………………………………………
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy

dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie
do działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie Zapytania ofertowego została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Na podstawie oferty złożonej w dniu ………… roku w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie
zamówienia pn. „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4 z

pokryciem dachu papą termozgrzewalną ”

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się

wykonać:
1.

Zakres prac obejmuje:

1.1..Docieplenie w systemie WEBER ścian zewnętrznych podłużnych budynku styropianem gr.
14 cm EPS 70 040) ,ścian szczytowych budynku gr. 12 cm. EPS 70 040) wykończonego tynkiem
cienkowarstwowym silikatowo - silikonowym - baranek gr. ziarna 1,5 mm z montażem listew
wykończeniowych (okapnikowych , narożnych , dylatacyjnych)
1.2. Wymiana obróbek blacharskich
– parapety zewn.(lokale mieszkalne , kl. schodowa) z profilem zakończeniowym bocznym z
blachy powlekanej gr. nie mniej niż 0,55mm( z jednej długości blachy bez łączenia) w kolorze
ustalonym z inwestorem .
– obróbki blacharskie daszków nad wejściami do budynków , ścian szczytowych
(ogniomurki), połączenie ściany z murkiem ogniowym ściany szczytowej kotłowni– z blachy
płaskiej ocynkowanej gr. 0,55 mm

– montaż i demontaż rur spustowych śr. 12 cm z blachy ocynkowanej (materiał z rozbiórki
do ponownego montażu)
1.3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z
przeszkleniem szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym o U<1,1 W/m2K, dla całych drzwi <2,6
W/m2K. Skrzydło większe o szerokości minimum 90 cm (prześwit w ościeżnicy minimum 90 cm)
i wysokości 200 cm. Profil i wypełnienie w kolorze brązowym, mocowanie skrzydła drzwiowego
na trzy zawiasy, wyposażenie w zamek , klamkę i samozamykacz.
1.4. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, drewnianej na stolarkę PCV o
współczynniku U=1,7 W/m2K dla całego okna (zgodnie z projektem bud.) Projektuje się okna
dwuszybowe , zespolone, szklone szkłem niskoemisyjnym o U<1,1 W/m2K, Profil z PCV biały,
najmniej pięciokomorowy, twardy na bazie stabilizatorów wapniowo-cynkowych o grubości
zewnętrznej ścianek min. 3 mm z wkładka usztywniającą stalową ocynkowaną. Okucia
obwiedniowe rozwierno – uchylne z rozszczelnieniem. Parapety wewnętrzne systemowe np. MDF
dopasowane do stolarki okiennej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym
zakończone profilem PCV
1.5. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV (piwnice). Okna dwuszybowe , jednodzielne
okucia obwiedniowe rozwierno - uchylne.
1.6. Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi Eurolan C lub równorzędnymi cokołu
1.7. Docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną gr. 6 cm w systemie natrysku Termogran
1.8. Docieplenie stropodachu wentylowanego Ekofiber gr. docelowa 15 cm.
1.9. Docieplenie Ekofibrem , metodą pneumatycznego wdmuchiwania, szczeliny pionowej szer. 10
cm pomiędzy ścianą szczytową budynku a ściana szczytową przyległej kotłowni.
1.10. Modernizację instalacji wewnętrznej c.o. obejmującą uzupełnienia izolacji przewodów,
wymianę zaworów przygrzejnikowych termostatycznych ,zaworów powrotnych z możliwością
opróżniania instalacji , płukanie i regulację instalacji c.o. regulację hydrauliczną, montaż
automatycznych zaworów odpowietrzających poprzedzonych przelotowym zaworem kulowym z
demontażem istniejącego odpowietrzenia grawitacyjnego . Prace wykonać zgodnie z projektem
budowlanym modernizacji instalacji c.o.
1.11. Wymiana - demontaż zwykłych i montaż automatycznych zaworów podpionowych
równoważących z dynamiczna regulacją różnicy ciśnień, z przygotowaniem koniecznych podejść.
Należy uwzględnić wszystkie piony c.o. Prace wykonać zgodnie z projektem budowlanym
modernizacji instalacji c.o.
1.12. Wymiana opraw z kloszem – wejścia do budynku
1.13. Obsadzenie kratek wentylacyjnych (stropodach)
1.14. REMONT DACHU
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wentylowaną Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan
SBS , z przygotowaniem podłoża , montażem kominków wentylacyjnych , izoklinów
styropianowych laminowanych papą oraz obróbek blacharskich (pas podrynnowy, pas nadrynnowy,
rynny, kaplistwy na kominach)
- Wymiana tynków na kominach wzmocnionych siatka Rabitza oraz czapek betonowych z ich
malowaniem . Malowanie czapek kominowych powłoką ochronną weber.tec 960 (Superflex
FDF)w kolorze szarym z wcześniejszym gruntowaniem podłoża preparatem gruntującym
weber.prim 801 (Eurolan TG 2) malowanie tynków kominów farbą elewacyjną silikatową.
1.15. Wykonanie opaski przy budynku szer. 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo piaskowej z montażem obrzeży betonowych. W zakres wchodzi demontaż istniejącej
zniszczonej opaski z płytek betonowych.
1.16. REMONT POSADZEK LOGGII
Zakres robót :
- rozbiórka isniejącej posadzki betonowej z obróbką blacharską
- oczyszczenie podłoża i widocznej stali zbrojeniowej
- pokrycie widocznej stali zbrojeniowej powłoką ochronną Cerinol MK

- zagruntowanie podłoża preparatem weber PG 201
- wyrównanie podłoża z wyprowadzeniem spadku na zewnątrz min. 1,5% zaprawą cementową
weber ZT601 / ZT602
- uzupełnienie ubytków na krawędziach i spodzie płyty loggii zaprawą naprawczą ZT 601 /
ZT602
- ułożenie elastycznej masy uszczelniającej Weber Superflex 10
- wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze brązowym (obróbka winna
wystawać min. 5 cm od lica płyty ). Na wierzchniej warstwie obróbki blacharskiej należy nałożyć
jako warstwę szczepną epoksydowy środek gruntujący na powierzchni którego należy wykonać
posypkę z piasku kwarcowego frakcji od 03 do 0,7 mm
- zabezpieczenie naroży i połączeń z obróbką blacharską, siatką zbrojącą do uszczelnień
bitumicznych wtopioną w masę uszczelniającą
- wykonanie posadzki cementowej - Weber.floor 1000 z zachowaniem spadków na zewnątrz płyty
min. 1,5 %
- wykonanie elastycznego uszczelnienia powierzchni posadzki cementową zaprawą uszczelniającą
weberPE237 (superflex 5610)
- oczyszczenie i pomalowanie balustrady loggii (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
1.17. Wykonanie innych robót naprawczych i wykończeniowych niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia a także pozostałych robót wynikających z realizacji przedmiotowego
zamówienia polegającego min. na :
– wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontażu wraz z kosztami ich
składowania,
– zabezpieczeniu pomieszczeń i wyposażenia przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w
wyniku prowadzonych robót.
Szczegółowy opis robót przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robót.
1. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym , Specyfikacją
Techniczną wykonania i odbioru robót znajdującą się w opisie projektu budowlanego , z materiałów spełniających warunki art. 10 Prawa Budowlanego i zasadami i sztuka budowlaną. .
2.
Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót dodatkowych których wartość rozliczona będzie w
oparciu o składniki cenotwórcze jak w kosztorysie uproszczonym Wykonawcy :
–
Stawka roboczogodziny
R=
…....................... zł.
–
Koszty pośrednie
Kp (od R+S) =
….......................%
–
Zysk
Z (od R+S+Kp)=
….......................%
3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie będzie następować wg kosztorysów powykonawczych opracowanych na podstawie KNR-ów i ustalonych składników cenotwórczych.
Ceny materiałów , wyrobów i pracy sprzętu objętych kosztorysem rozliczne będą na podstawie cen z
faktur zakupu lecz nie wyższych niż średnie kosztorysowe ceny publikowane przez SEKOCENBUD .
Stosowanie takich cen musi być zaakceptowane przez Zamawiającego . W przypadku wystąpienia robót nietypowych (nie określonych w KNR-ach) rozliczenie nastąpi według norm zakładowych lub kalkulacji indywidualnej Wykonawcy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, zatwierdzonej przez Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe , o których mowa w ust. 3 będzie ustalone kosztorysem
powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Rozliczenie nastąpi na podstawie stawek cenotwórczych zgodnie z ust. 2
5. Wykonawca gwarantuje stałość stawek cenotwórczych za roboty dodatkowe wykonane w okresie
obowiązywania umowy.

§2
1.
Strony postanawiają , że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jednorazowo, fakturą
końcową wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.
2.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
§3
1) Do obowiązków wykonawcy należy:
− odebranie terenu budowy oraz jego odpowiednie zabezpieczenie, a także dostosowanie do potrzeb
prac budowlanych,
− doprowadzenie urządzeń infrastruktury do potrzeb remontu,
− wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami
i normatywami polskimi oraz zasadami wiedzy technicznej,
− ustanowienia ze swojej strony kierownika budowy, który będzie posiadać stosowne uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie
c.o. oraz aktualne zaświadczenie z izby inżynierów,
− sprządzi i przedstawi inwestorowi plan BIOZ przed rozpoczęciem budowy , uwzględniając
specyfikę obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robót.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów certyfikat zgodności, deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.
4) Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy
we własnym zakresie.
5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie
z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej.
6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych
oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
7) Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić kierownika budowy posiadającego wszelkie wymagane
przepisami uprawnienia i stosowne kwalifikacje.
8) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową,
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym.
9) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
a) poniesienia kosztów ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, jeżeli zajdzie taka
potrzeba, oraz zajęcia pasa jezdni;
b) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego mienia osób trzecich zniszczonego
lub uszkodzonego w toku realizacji umowy;
c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;
d) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
f) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu
najpóźniej w dniu odbioru końcowego;
9. Ostateczna kolorystyka materiałów do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy
10 .Wykonawca zapewni na własny koszt ogrodzenie placu budowy ,zabezpieczy budynek przed
dostępem osób trzecich, oraz ustawi własne kontenery na złom, gruz i inne odpady pochodzące z
robót rozbiórkowych lub demontażowych.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia terenu budowy (w tym trawników i zieleni) do
stanu wyjściowego (pierwotnego)
12. Pomieszczenia socjalne (w tym własne w.c) zorganizuje wykonawca we własnym zakresie na
terenie budowy, w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
13. Zasilenie w energie elektryczną i wodę Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny
koszt w porozumieniu i na warunkach określonych przez zakład energetyczny i zakład
wodociągów i kanalizacji.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

15. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące
bezpieczeństwa pracy.
16. W przypadku gdyby dostarczona przez Inwestora dokumentacja bądź materiały nie nadawały się
do prawidłowego wykonania prac, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie
Inwestorów i kierownika budowy.
17. Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie
18. Wykonawca zapoznał się z placem budowy, dokumentacją projektową budynku i nie wnosi
żadnych uwag.
19. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia lub zlecenia opracowania planu BIOZ
§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom w
części.
2. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych
pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z
pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zaniechanie lub jakość wykonanej pracy
dali powód do uzasadnionych skarg.
4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym
celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli
Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy
przez Wykonawcę z podwykonawcą.
5. Umowa wskazana w ust. 4 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizować będzie Wykonawca.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powyższe roboty po przedstawieniu przez niego prawidłowo
wystawionej faktury z dołączonym pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, wystawionym najpóźniej z
datą wystawienia faktury przez Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze
złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót w
przypadku niedostarczenia oświadczeń o których mowa w ust. 7.
9. Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy tylko część
przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia
umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej nierozliczone wartości
robót wykonanych przez podwykonawcę.
10.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wskazane roboty nie może być późniejszy niż zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w niniejszej umowie.
11. Wszystkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, powstałe w związku z brakiem terminowej zapłaty
na rzecz podwykonawcy obciążają Wykonawcę.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 22.06. 2013 r.
Termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jeżeli nie jest możliwe
prowadzenie prac dodatkowych z podstawowymi , na czas niezbędny do jego ukończenia. Nie
będzie brana pod uwagę możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót z tytułu
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy
w terminie zapisanym w niniejszej umowie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania jeżeli;
1. Zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy.
2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
3. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje
ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 14 dni.

4. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje zobowiązania
umowne.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia.
§6
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
a) Po stronie Zamawiającego: Jan Bąbka – Dyrektor ZEC Sp. z o.o.
b) Po stronie Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..
2. Osoby wymienione w ust.1, 2 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy
koniecznych do prawidłowego wykonywania umowy.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto - ………………. zł słownie: (………………………………………………………………………..)
w tym …… % podatek VAT ……………… zł słownie: (………………………………………………)
netto - …………………. zł słownie: (…………………………………………………………………...)

2. Zamawiający dopuszcza możliwość etapowego (etap – budynek) rozliczania robót
pod warunkiem, że do odbioru zostanie zgłoszony zakończony etap prac (remont całego budynku).
3. Podstawą przyjęcia faktury przez Zamawiającego będzie podpisany przez obie strony oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego protokół odbioru robót.
4. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w terminie 7 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru prac.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od
daty złożenia Zamawiającemu faktury VAT.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………………………………………………………………………………………………...
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Nie przewiduje się waloryzacji ceny oferty.
§8
1.

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
3. Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
4. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
§9
1.
2.

Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte zamówieniem , liczonej od dnia
odbioru końcowego.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia
ich ujawnienia.

3.
4.

1.
2.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do wykonania umowy, w okresie
między datą rozpoczęcia terminów gwarancji a zakończeniem terminów gwarancji, powinna być
naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub
zaniedbania Wykonawcy.
§ 10
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy
od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
Wykonawca w okresie rękojmi zobowiązuje się do usuwania wad i usterek na własny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§ 11

1.

2.

W razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w zakończeniu jej realizacji Zamawiający
ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
a) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1.
b) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego
w § 7 ust. 1.
c) za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia
brutto określonego w § 7 ust.1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10%
kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
§ 12

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, a w innym przypadku
będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
§ 13
Integralną część umowy stanowią:.
a) oferta wykonawcy.
b) dokumentacja projektowa.
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
§ 17
Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę w pełni ją rozumie i akceptuje,
na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik do umowy o wykonanie prac dociepleniowych
Firma budowlana ….......................................................................... zwana dalej Wykonawcą
reprezentowana przez : ….................................................................
nr dowodu osobistego …...................................................................
NIP : …..............................................................................................
zobowiązuje się do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku (adres obiektu)
ul. Kościuszki 21 Biała Piska

metodą .........................BSO..........................................

w systemie WEBER SD-010/TD 336.........................................................
na zlecenie Wspólnota Mieszkaniowa.. zwanego(ej) dalej Inwestorem z zachowaniem poniższych
reguł.
Uwagi ogólne :
1. Ocieplenie zostanie wykonane zestawem materiałów posiadających aktualną aprobatę
techniczną nr AT – 15- 3062/2009

z użyciem materiałów (zdefiniowanych w powyższej

aprobacie) o następujących nazwach :
a. klej do mocowania materiału termoizolacyjnego : …......WEBER KS – 123..........................
b. rodzaj i typ materiału termoizolacyjnego : ….........Styropian gr. 14 i 12 cm.EPS 70 040)
c. klej do zatapiania siatki : …................WEBER KS – 123.......................................................
d. siatka z włókna szklanego : …...PH 914./PH 913......................................................................
e. preparat gruntujący : ….PG - 221..........................................................................................
f. tynk nawierzchniowy : …TD – 336 „baranek” 1.5 mm................................................................
g. farba elewacyjna (jeśli jest stosowana ) : Eurolan C lub równoważna dyspersyjna farba do
ochrony elewacji betonowych (cokół, )
h. Inne: …...................................................................................................................................
2. Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący ocieplenie zostali przeszkoleni w zakresie
stosowania powyższego systemu.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ocenę i właściwe przygotowanie podłoża. W
przypadku stwierdzenia uzasadnionej konieczności wykonania czynności dodatkowych w celu
optymalnego przygotowania podłoża

(np. szpachlowanie, wzmocnienie, gruntowanie),

generujących ponadnormatywne zużycie materiału, Wykonawca poinformuje Inwestora przed
przystąpieniem do prac, a koszta te zostaną ujęte w kosztorysie. W przypadku, gdy zgłoszenie
nie nastąpi przed przystąpieniem do robót, wszelkie koszty związane z dodatkowym
materiałem, niezbędnym do prawidłowego przygotowania podłoża i prowadzenia dalszych
etapów prac w zgodzie z wytycznymi wykonawstwa , ponosi Wykonawca. Ponadnormatywne
zużycie materiału

na właściwie przygotowanym podłożu, przy przestrzeganiu wszelkich

zaleceń producenta, pozostaje przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do producenta.

Kolejne etapy prac :

1. Za pomocą łączników mechanicznych i w razie nierówności podkładek poziomujących zostaną
zamontowane listwy cokołowe :
a. właściwie wypoziomowane
b. pomiędzy listwami zostanie zachowana odległość ok. 1 mm umożliwiająca ruchy termiczne
listwy (zaleca się dodać łączniki międzylistwowe)
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne
2. Płyty termoizolacyjne zostaną przyklejone do ściany jedną z dwóch poniższych metod
(Zaznaczyć wybrane pole) :

X
□

„obwodowo – punktową”
całopowierzchniową

Odbiór tego etapu nastąpi po przerwie technologicznej (określonej w kartach technicznych producenta
systemu), poprzez ucisk (kciukiem lub dłonią) wybranych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem
narożników płyt. W przypadku wątpliwości, czy płyty zostaną przyklejone zgodnie z pkt. 2. Wykonawca
wykona odkrywkę (zdjęcie całej płyty termoizolacyjnej) w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3. Dodatkowe mocowanie płyt termoizolacyjnych z użyciem łączników mechanicznych nastąpi
po przerwie technologicznej (zgodnie z okresem przewidzianym przez systemodawcę). W
zależności od rodzaju materiału termoizolacyjnego łączniki posiadać będą trzpień stalowy
lub tworzywowy.
a. Mocowanie przy pomocy łączników mechanicznych posiadających aprobatę techniczną nr
…dopuszczone przez systemodawcę.... będzie wykonane w następujący sposób:

□

w podwyższonym standardzie: łączniki będą zagłębione w otworach a następnie
zadeklowane krążkiem z materiału termoizolacyjnego (tzn. termodyble)

X metoda zwykłą: talerzyki łączników zlicowane z płaszczyzną elewacji 1)

□

łączniki nie są wymagane
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne
4. Wszystkie szczeliny pomiędzy płytami zostaną wypełnione :
X przeznaczoną do tego niskorozprężną pianką PU

X paskami materiału zastosowanego do termomodernizacji.
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne

5. Nierówności powierzchni przyklejonych płyt termoizolacyjnych zostaną zniwelowane
przez szlifowanie.
6. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej wszystkie narożniki otworów zostaną zazbrojone
paskami siatki (wymienionej w pkt. 1 Uwag Ogólnych) o wym. min. 25x35 cm. Wklejanymi pod
kątem 45 0
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne
7. Ocieplenie ościeży okien i drzwi zostanie wykonane :

X z zastosowaniem profili przyokiennych lub taśm rozprężnych

□

bez wyżej wymienionych elementów
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne
8. Warstwa zbrojąca zostanie wykonana po odpowiednim czasie od przyklejenia warstwy
termoizolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta systemu, w taki sposób, aby jej grubość była
zgodna z aprobata techniczną i zaleceniami producenta. Siatka powinna być całkowicie
zatopiona w kleju. Wykonanie warstwy zbrojącej nastąpi w jednej lub dwóch czynnościach
roboczych (zatopienie siatki + szpachlowanie nierówności powierzchni).
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne
9. Równość powierzchni warstwy zbrojącej powinna odpowiadać dopuszczalnym odchyleniom jak
dla tynków kat. II, zgodnie z norma PN – 70/B-10100 tj. odchylenie powierzchni tynku od
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie będzie większe niż 3 mm i w liczbie nie
większe niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

10. Warstwa gruntująca
(gruntowanie pod wyprawę tynkarską ) aplikowana będzie po
odpowiednim czasie od położenia warstwy zbrojącej 2 . Czas ten zgodny będzie z długością
przerwy technologicznej określonej przez producenta systemu ociepleń.
Odbiór etapu nastąpi poprzez oględziny zewnętrzne
11. Powłoka tynkarska lub inne warstwy wykończeniowe zostaną wykonane po odpowiednim
czasie od wykonania powłoki pośredniej. Zgodnie z okresem wskazanym przez systemodawcę.
Odbiór końcowy nastąpi poprzez wizualną ocenę nieuzbrojonym okiem, z odległości większej niż 3
m, przy świetle naturalnym.
Uwagi końcowe :
W sytuacjach spornych strony mogą zasięgnąć opinii systemodawcy lub niezależnych ekspertów.
1

w takim rozwiązaniu należy liczyć się z możliwością wystąpienia tzw.
„efektu biedronki” - czyli uwidocznienia talerzyków łączników na elewacji w okresie
niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej powietrza.
2

warstwa pośrednia może być pominięta wyłącznie jeśli wynika to z
aprobaty technicznej.

Załącznik nr 7

….........................................................
(oznaczenie Wykonawcy)
Dotyczy zadania : „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4 z
pokryciem dachu papą termozgrzewalną”
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Zakres prac

Wartość robót

OGÓŁEM :
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