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§ 1. 
Słowniczek 

Pojęcia i skróty użyte w niniejszym ogłoszeniu o przetargu należy odczytywać poprzez następujące definicje: 

1) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie o przetargu; 

2) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która uczestniczy w Postępowaniu lub której oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, lub z którą 
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania;  

3) Zamawiający – "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 14a,  
kod 03-414; KRS 0000031521 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego; kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 zł; NIP 5262557278; REGON 017319719, Zakład Napraw Taboru 
z siedziba w Kruszewcu, Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno; 

4) Ogłoszenie – niniejsze ogłoszenie o przetargu; 

5) Umowa – umowa w sprawie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania; 

6) Platforma zakupowa – platforma zakupowa Open Nexus https://platformazakupowa.pl 

§ 2. 
Postanowienia ogólne 

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią 
Ogłoszenia. 

2. Postępowanie oznaczone jest znakiem PRZPa-252/216786/2018 i zatytułowane jako „Wykonanie remontu 5 
łazienek”. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej określone oznaczenia we wszystkich 
kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie składa się z dwóch etapów: 

1) złożenie oferty wstępnej w formie elektronicznej na Platformie zakupowej; 

2) negocjacje lub aukcja elektroniczna. 

4. W pierwszym etapie oferta może być złożona tylko poprzez Platformę zakupową w terminie składania ofert, 
określonym w § 11  Ogłoszenia.  

5. Zamawiający zakwalifikuje do drugiego etapu Postępowania 5 Wykonawców, którzy złożą najkorzystniejsze oferty 
wstępne niepodlegające odrzuceniu. Jeżeli liczba złożonych najkorzystniejszych ofert wstępnych będzie mniejsza 
niż 5, Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty wstępne.  

6. Pisemną informację o wyłonieniu Wykonawcy Zamawiający przekaże wszystkim, którzy złożą ofertę w niniejszym 
postępowaniu. 

7. Wyłoniony Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Umowy w terminie 7 dni kalendarzowych. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie złoty polski (PLN). 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert; 

2) odrzucenia oferty (zarówno wstępnej, jak i ostatecznej), jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa lub nie 
odpowiada treści Ogłoszenia, lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie 
§ 5 ust. 1 Ogłoszenia, lub została złożona po upływie terminu na składanie ofert; 

3) unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie (w tym również po wyborze oferty) bez podania przyczyny. 

11. Oferta wstępna przestaje wiązać Wykonawcę w momencie złożenia oferty ostatecznej, tj. oferty złożonej w drugim 
etapie Postępowania. 

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

13. Wykonawca może składać pytania do Ogłoszenia za pomocą Platformy zakupowej w terminie do 05.10.2018 r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadanych po upływie 
tego terminu. 

https://platformazakupowa.pl/
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14. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacji w złożonej ofercie. 

15. W sprawach nieuregulowanych w Ogłoszeniu, obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

16. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa. 

§ 3. 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 5 łazienek  w Zakładzie Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu, 
Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej ani wariantowej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zawiera wzór Umowy w Załączniku Nr 5 do 
Ogłoszenia.  

§ 4. 
Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od podpisania Umowy. 

§ 5. 
Przesłanki wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania: 

1) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 

3) Wykonawcę, który odmówił podpisania umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w innym 
Postępowaniu; 

4) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, lub w stosunku do 
którego wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe;  

5) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

6) Wykonawcę, którego jego samego (w przypadku osób fizycznych), urzędujących członków organu 
zarządzającego (w przypadku osób prawnych), wspólników (w przypadku spółki jawnej), partnerów lub 
członków zarządu (w przypadku spółki partnerskiej), lub komplementariuszy (w przypadku spółki 
komandytowej i komandytowo-akcyjnej) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, 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) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

8) Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania 
ofertą; 

9) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. Nr 184), złożyli odrębne oferty w Postępowaniu, 
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji 
pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu; 

10) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego Postępowania; 
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11) Wykonawców, którzy odmówili podpisania Umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w okresie 5 lat 
przed wszczęciem Postępowania; 

12) Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia następujące warunki udziału w Postępowaniu: 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
wykonał przynajmniej jedną robotę budowlaną o wartości zamówienia nie mniejszej niż 60.000,- zł 
brutto;  

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1, jest on obowiązany złożyć wraz 
z ofertą wstępną następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu – sporządzone 
zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o ust. 1 pkt 4 Ogłoszenia – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert wstępnych; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt  6 i 7 Ogłoszenia –
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych; 

6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 184), albo informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej – sporządzone  zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 3 Ogłoszenia; 

7) wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których 
zostały wykonane, oraz załączeniem referencji potwierdzających, że te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt 12; 

3. Dokumenty winny być złożone w  formie oryginału (podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika) lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5. 

§ 6. 
Cena oferty 

1. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające 
z treści Umowy, zawartej w Załączniku Nr 5 do Ogłoszenia, w tym również koszty materiałów i świadczenia 
nieprzewidziane w Umowie, a które będą niezbędne z punktu widzenia realizacji Umowy zgodnie z jej celem oraz 
zgodnie z przepisami prawa. 

2. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia nie 
będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 

3. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT, wynikający z obowiązujących przepisów ustawy o podatku 
od towarów i usług. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
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obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 

6. Cenę należy wyliczyć w walucie złoty polski z dokładnością do 1 grosza. Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać 
do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla 
się do 1 grosza – posługując się formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. 

7. Na Platformie zakupowej  w polu POZYCJE ZAKUPOWE, w kolumnie „Cena oferty netto” należy podać cenę oferty 
netto (całkowitą). 

8. W formularzu ofertowym, sporządzonym zgodnie z wzorem w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia, należy podać cenę 
oferty netto, wartość podatku VAT oraz cenę oferty brutto. 

§ 7. 
Ocena ofert 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania. 

3. Po dokonaniu oceny ofert wstępnych, Zamawiający zaprosi wybranych Wykonawców do drugiego etapu 
Postępowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2. 

4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożoną w drugim etapie Postępowania przez 
Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu na podstawie § 5. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba, że Postępowanie zostanie unieważnione. 

§ 8. 
Sposób porozumiewania się Stron 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest  Tomasz Nowak (tel. 722-352-504). 

2. Korespondencję w zakresie Postępowania należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez Platformę zakupową. 

§ 9. 
Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 nie powoduje utraty wadium. 

§ 10. 
Sposób przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym 
w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia. Dodatkowo należy wypełnić tabelę na Platformie zakupowej zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w § 6 ust. 7. 

4. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2; 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty albo do podpisania oferty i zawarcia Umowy, o ile prawo takie nie 
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, 
co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła 
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osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy, należy dołączyć 
do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; pełnomocnictwa winny być złożone w  formie 
oryginału (podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez 
pełnomocnika) lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

5. Skany dokumentów określonych w ust. 3 i 4 sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 6-9, należy złożyć 
poprzez Platformę zakupową. 

6. Ponadto oferta musi spełniać następujące warunki: 

1) musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającemu usunięciu bez 
pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.) z zachowaniem należytej 
staranności, dokładnie i precyzyjnie sformułowana, pozbawiona cech mogących wywołać wieloznaczność; 

2) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez 
pełnomocnika; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez 
Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

7. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko 
podpisującego, a jeżeli znak ten jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony 
pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy 
złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości. 

9. Załączone do oferty wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, 
a tłumaczenie poświadczone przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca przed podpisaniem Umowy jest zobowiązany do dostarczenia w wersji papierowej wszystkich 
dokumentów określonych w ust. 3 i 4, sporządzonych zgodnie z postanowieniami ust. 6-9. 

§ 11. 
Forma, miejsce i termin złożenia ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami w formie skanu należy złożyć na Platformie zakupowej  do 10.10.2018 r. do godziny 
14:00. 

2. Wykonawca może składać pytania do Ogłoszenia za pomocą Platformy zakupowej  w terminie do 05.10.2018 r. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym 
terminie. 

3. O terminie drugiego etapu Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy dostarczyć do Zamawiającego ofertę ostateczną wraz 
z załącznikami wymienionymi w § 10 ust. 4 – w formie pisemnej. 

§ 12. 
Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium z zaznaczeniem nazwy i numeru Postępowania w kwocie 
3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wstępnych. Wadium musi obejmować cały 
okres związania ofertą. 

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form, zgodnie ze swoim wyborem: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; 

2) w gwarancji ubezpieczeniowej; 

3) w gwarancji bankowej. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 

numer rachunku:   15 1090 1375 0000 0001 3348 0612 
z adnotacją: wadium „Wykonanie remontu 5 łazienek” PRZPa-216786/2018  
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5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niż pieniężna za spełniony, gdy umowa 
zabezpieczająca zostanie złożona w oryginale w terminie składania ofert oraz będzie zawierała co najmniej 
następujące elementy: 

1) nazwę i dokładny adres gwaranta; 

2) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) 
oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z 
następujących sytuacji: 

a) Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

b) Wykonawca odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie; 

c) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie Zamawiającego 
zawierającego oświadczenie Zamawiającego o zaistnieniu jednej z okoliczności wskazanych w pkt. 2; 

4) okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi się pokrywać z terminem związania ofertą wskazanym w 
Ogłoszeniu). 

6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1, 
wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 3, zostanie wykluczony z Postępowania. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca odmówi podpisania Umowy w sprawie niniejszego zamówienia na uzgodnionych warunkach; 
2) zawarcie Umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 13. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, przed podpisaniem Umowy, zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, służy do pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym roszczeń z tytułu kar umownych. 

3. Wykonawca nie później niż do dnia podpisania Umowy obowiązany jest wnieść zabezpieczenie w wysokości 5% 
ceny oferty (brutto). 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z niżej wskazanych form, tj.: 

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 12 ust. 4; 
2) gwarancji ubezpieczeniowej; 
3) gwarancji bankowej. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed podpisaniem Umowy. Z jego treści musi 
wynikać, że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, nieodwołalnie oraz  terminie co najwyżej 
21 dni na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, zaś termin, w jakim Zamawiający może się zwrócić do 
gwaranta o wypłatę zabezpieczenia, będzie upływał zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy.    

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału 
dokumentu w Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu, Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno, pokój nr 309 (sekretariat). 
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§ 14. 
Ochrona danych osobowych 

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

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2015, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postepowaniu jest 
Zamawiający, tj. ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Wileńskiej 14A; 

2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do inspektora ochrony 
danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/ ; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 1 lit. c RODO w celu związanym z Postepowaniem; 

4) odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postepowania w 
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp: 

5) dane osobowe będą przechowywane, z zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat odo dnia 
zakończenia Postepowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowanych, stosownie do art. 22 RODO; 

7) każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane przez zamawiającego posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
2
 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

3
; 

8) osobie fizycznej, której dane są przechowywane przez Zamawiającego nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  ……………………………………………………………………………………. 

 

Wykaz załączników do Ogłoszenia 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót w terminie ostatnich trzech lat. 
Załącznik nr 5 – Wzór Umowy 
 

                                                           
1 Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: Wykonawców 
będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, członków Zarządu. 
2
 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zamianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
3
 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 

https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/
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Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 

…………………………….………… 
pieczęć Wykonawcy 

O F E R T A  

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 
Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu 

 Ja/My niżej podpisany/ni, działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie) 

1) Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu o nazwie „Wykonanie remontu 5 łazienek” (nr postępowania                  
PRZPa-216786/2018), zwanego dalej „Ogłoszeniem” oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: 

……………………………………………….……………… PLN brutto (słownie złotych ……………………………………………….…………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………………), w tym: 

wartość podatku VAT ………………………………………………….. PLN 

wartość netto  ………………………………………………….. PLN   

2) Oświadczam/y, że: 

b) zapoznałem/liśmy się z treścią Ogłoszenia, w tym z jego wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych 
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania; 

c) uważam/y  się  za związanego/ch niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, na 
potwierdzenie czego wnieśliśmy wadium w wysokości 3.000,00 PLN w formie ………………………………………….……..;  

b) cena oferty uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w § 6 Ogłoszenia;  
c) pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest:  …………………………………………………………………………….. (wypełnić jeśli dotyczy)                                                  
d) w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego; 
e) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie; 

3) Składamy wraz z niniejszą ofertą następujące dokumenty wymagane w § 10 ust. 4 Ogłoszenia; 

4) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących 
przedmiotowego postępowania: 
imię i nazwisko ………………………………….. tel. ………………………………….. e-mail …..……………………………. 

5) Wadium złożone zgodnie z wymogami § 12 Ogłoszenia należy zwrócić na: 

rachunek bankowy nr: ………………………………………..……………. nazwa banku:………………………………………………....... /* 

 
 
 

…………………………………………...    ……………….....................……………………………………………….. 
  miejscowość, data      podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
* dotyczy Wykonawców, którzy składają wadium w formie pieniężnej. W innym przypadku należy skreślić. 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

…………………………………………… 
pieczęć Wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o nazwie „Wykonanie remontu 5 łazienek” (nr postępowania                         
PRZPa-216786/2018) oświadczam/y ,  że reprezentowany przeze mnie/przez nas* podmiot: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy 

nie podlega wykluczeniu z postępowania w  zakresie określonym w  § 5 ust. 1 Ogłoszenia o przetargu, sporządzonego 
w wyżej określonym postępowaniu. 
Na potwierdzenie treści powyższego oświadczenia, składam/składamy wraz z ofertą wymagane dokumenty wymienione 
w § 5 ust. 2 Ogłoszenia o przetargu, sporządzonego w wyżej określonym postępowaniu. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………... 
  miejscowość, data sporządzenia 

 
 

……………….....................……………………………………………….. 
podpis i pieczęć osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

.......................................................... 
     pieczęć Wykonawcy 

  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o przynależności do grupy kapitałowej 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr PRZPa-216786/2018 na „Wykonanie remontu 5 
łazienek”, oświadczam/y, że: 
 

 Należymy do tej samej grupy kapitałowej co podmioty wymienione poniżej:* 
1. ………………………………………………… 
2. …………………………………………………. 
3. ……………………………………………… 
4. …………………………………………………… 
5. …………………………………………………….. 

 

 Nie należymy do grupy kapitałowej* 
 
 

 
 
 
 
 

………………………………, dnia ………………                                  ………………………………… 
    podpis osoby uprawnionej 

 
 
 
 

*zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych  

 

…………………………………………………… 
       czytelna pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
sporządzony w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1  pkt 12Ogłoszenia o przetargu, 

w postępowaniu o nazwie „Wykonanie remontu 5 łazienek”  
- postępowanie nr PRZPa-216786/2018 

 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Nazwa i siedziba 

Zleceniodawcy 

Data 

wykonania 

od-do 

(dd/mm/rrrr- 

dd/mm/rrrr) 

Wartość robót 

budowlanych 

brutto [PLN] 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

  

W załączeniu przedkładam/przedkładamy* dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

 

 

 

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

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

………………………………………………………………… 

             miejscowość, data sporządzenia 
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 Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 

UMOWA 

NR CRU-K/Id/       /2018 

Wykonanie remontu 5 łazienek 

zawarta w dniu ………………………………… 2018 roku w Kruszewcu, pomiędzy: 

 

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-414, przy ulicy Wileńskiej 14A, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 
0000031521, NIP 5262557278, REGON 017319719, kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 zł, Zakład Napraw Taboru 
w Kruszewcu, 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez: 

1. ……………………………………  - Dyrektora Zakładu Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu 

2. ……………………………………  - Zastępcę Dyrektora Zakładu Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

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

reprezentowaną przez: 

1. …..…………………………….....................-…………………………………………….. 

2. …..…………………………….....................-…………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

w dalszej części zwani łącznie Stronami  

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, jest wykonanie remontu 5 łazienek w Zakładzie Napraw 
Taboru z siedzibą w Kruszewcu, Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno. Szczegółowy opis Umowy został określony 
w Załączniku Nr 1. 

2. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 3 miesięcy od podpisania Umowy. 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zgodnie z Załącznikiem nr 1 wykona remontu 5 łazienek znajdujących się w Zakładzie napraw Taboru 
z siedzibą w Kruszewcu.. 

2. Wykonawca zobowiązuje się użyć do wykonania robót, o których mowa w § 2 ust. 1, materiałów i wyrobów 
nowych, gwarantujących bezpieczną eksploatację, dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570).  

3. Wykonawca dostarczy materiały, wyroby, części, urządzenia oraz maszyny niezbędne do wykonania przedmiotu 
Umowy własnym staraniem i na własny koszt. 

4. Koszty materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

5. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w stosunku do wskazanych 
materiałów i wyrobów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną Zamawiającemu oraz osobom 
trzecim wskutek wykonywania przez siebie przedmiotu Umowy za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda powstała 
z winy Zamawiającego.  
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7. Wykonawca zapewnia siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do 
wykonywania przedmiotu umowy. 

8. Za bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją Umowy odpowiada 
Wykonawca.  

9. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy i obowiązujących przepisów, do obowiązków Wykonawcy 
należy: 

1) protokolarne przyjęcie od Zamawiającego udostępnionego terenu budowy; 

2) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych –zgodnie z obowiązującymi, 
w tym zakresie przepisami, tj.: zasilanie placu budowy, zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz 
ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych Umową, dokonanie 
koniecznych uzgodnień; 

3) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 
przeciwpożarowym; 

4) złożenia przed rozpoczęciem realizacji Umowy pisemnego oświadczenia o pracownikach Wykonawcy 
w zakresie: 

a) aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji Umowy, 

b) aktualnych szkoleń w dziedzinie bhp pracowników Wykonawcy biorących udział w realizacji Umowy, 

c) posiadania i używania zgodnie z przeznaczeniem przez pracowników Wykonawcy biorących udział 
w realizacji Umowy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; 

5) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej; opracowania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót; 

6) posiadanie odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania 
Umowy; 

7) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 

8) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych 
nawierzchni lub obiektów sąsiadujących; 

10. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, nienadające się do ponownego 
wykorzystania, będą stanowiły własność Wykonawcy i zostaną w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1, wywiezione poza teren Zamawiającego i przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę samodzielnie, bez udziału podwykonawców. 

 

§ 3 

Wykonanie i odbiór przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu zgodnie z Załącznikiem nr 1, w terminie do 3 miesięcy (słownie: 
trzech miesięcy) od dnia podpisania Umowy. 

2. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich świadczeń i przedłożeniu Zamawiającemu protokołów 
badań i pomiarów instalacji elektrycznej. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru na piśmie. 

4. Zamawiający rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni roboczych (rozumiane na potrzeby Umowy jako dni kalendarzowe z 
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu 
gotowości do odbioru. O dniu rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz zobowiązuje się 
zakończyć odbiór bez zbędnej zwłoki w ciągu 3 dni roboczych. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:  

1) w przypadku wad, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub  technicznej; 

2) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać 
ponownego wykonania robót, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania. 
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6. W przypadku wad stwierdzonych w toku czynności odbioru, nadających się do usunięcia, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, zwłaszcza ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich 
ujawnionych wad, ich charakter i terminy usunięcia. 

 

§ 4 
Rozliczenia finansowe i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi: 

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

w tym: 

netto:  ……………………. PLN (słownie złotych: ………………………………………………….) 

podatek VAT: ……………………. PLN (słownie złotych: ………………………………………………….) 

2. Rozliczenia między Stronami odbywać będą się w walucie polskiej (PLN). 

3. Należność za realizację przedmiotu Umowy, będzie dokonana na podstawie faktury płatnej przelewem na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może zostać wystawiona po wykonaniu robót podpisanym bez zastrzeżeń 
protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na fakturze imienia i nazwiska osoby reprezentującej Zamawiającego 
w kontaktach z Wykonawcą, wskazanej w § 9 ust. 3 oraz podania numeru Umowy. 

5. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody 
Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania 
takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym może 
stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należnej płatności w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca 
ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.  

8. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne 
opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający ma prawo potrącić każdą kwotę należną Zamawiającemu od Wykonawcy z kwoty przysługującej 
Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenia. 

10. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy uwzględnia wszelkie ryzyka 
i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją. 

11. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 
wszystkie świadczenia i zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, w tym również świadczenia w niej 
nieprzewidziane, a które będą niezbędne z punktu widzenia realizacji Umowy zgodnie z jej celem, z przepisami 
prawa, z dobrymi praktykami inżynierskimi i ze sztuką budowlaną. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich 
kosztów mających wpływ na wynagrodzenie oraz realizację przedmiotu Umowy nie będzie stanowić podstawy do 
domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego, a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, i wynosi 5% wartości brutto wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1, co stanowi ……………….. PLN (słownie: ……………….. złotych …/100).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy dotyczy całego okresu obowiązywania Umowy, wraz z okresem 
niezbędnym do jej rozliczenia. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w ten sposób, że:  
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1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji. 

§ 6 
Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót oraz zapewnia 
ogólny dozór terenu budowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji, szkód 
wyrządzonych Zamawiającemu oraz ewentualnego naruszenia praw osób trzecich powstałych w trakcie i w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy oraz z tytułu nienależytego wykonania. 

3. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego urządzeń 
i instalacji oraz ich części, które w toku realizacji Umowy uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu. 

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy 
wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami 
bhp, a także będą one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej. 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) posiadanie przez osoby biorące udział w realizacji umowy wymaganych aktualnych badań lekarskich; 

2) przeszkolenie stanowiskowe osób biorących udział w realizacji Umowy; 

3) posiadanie przez osoby biorące udział w realizacji Umowy wymaganych aktualnych szkoleń w zakresie bhp. 

7. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub  
z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca pokryje wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie 
społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu Umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
cywilnego (rękojmia za wady). 

10. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia najwyższej  staranności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy 
wykorzystaniu swojej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej 
działalności. 

11. W przypadku nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1; 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, 
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

3) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 
2, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

12. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Kary 
umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może według 
swojego wyboru, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić od Umowy w całości lub części 
bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z 
Umowy przekraczających 20 dni. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

§ 7 
Gwarancja 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty remontowe oraz dostarczone przez niego materiały w ramach 
realizacji niniejszej Umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty obioru. 

2. W okresie gwarancji zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki Wykonawca usunie w terminie 5 dni roboczych 
od dnia powiadomienia. 
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§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie w celu wykonania Umowy, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Zamawiającego 

(dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową udostępnia Wykonawcy wyłącznie w związku 

i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane 

osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez 

Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w 

związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy 

(pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową 

udostępnia Zamawiającemu wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub 

pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, 

pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy 

z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy.  Udostępnienie ma charakter 

jednorazowy.  

4. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia danych dla 

realizacji zawartej Umowy. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie 

obowiązki administratora danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się:  

1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze wszystkich 

obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spoczywających na Stronach jako 

administratorach danych osobowych,  

2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie ochrony danych 

osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać dokumenty oraz 

wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej Strony 

3) nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli naruszenie 

to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej 

odpowiedzialnością.  

7. Udostępnienie nastąpi w formie elektronicznej:  

1) na adres e-mail Wykonawcy …………….  

2) na adres e-mail Zamawiającego ………………..  

zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę normy bezpieczeństwa haseł i przekazane drugiej 
Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-mail. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu zakończenia realizacji zobowiązań z niej wynikających 
z zastrzeżeniem § 6 ust. 13. 

2. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji Umowy oraz do sprawowania 
merytorycznego nadzoru nad nią:  

………………………..………………………tel……………………………………, e-mail: …………………………………………………… 

3. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji Umowy oraz do sprawowania merytorycznego 
nadzoru nad nią: 

………………………..………………………tel……………………………………, e-mail: …………………………………………………… 
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4. Spory i nieporozumienia mogące wynikać na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą 
w pierwszej kolejności polubownie, w drodze negocjacji między Stronami.  

5. W przypadku braku polubownych rozstrzygnięć spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa, w szczególności Kodeksu 
cywilnego. 

8. Integralną część Umowy stanowią  Załączniki Nr 1 oraz 2 do Umowy. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1  – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy; 

Załącznik Nr 2  – Wzór protokołu odbioru robót. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy CRU-K/Id/…/2018 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont 5 łazienek w Zakładzie Napraw Taboru z siedziba 
w Kruszewcu wraz z postawieniem ścianek działowych w systemie lekkiej zabudowy z karton gipsu oraz podwieszanym 
sufitem. 

Ścianki działowe należy postawić w systemie lekkiej zabudowy karton-gips z płyt o zwiększonej odporności na wilgoć H2 
z izolacją z wełny mineralnej. 

 

 
Rys. nr 1. Ścianka działowa z jednowarstwowym poszyciem płytami K-G. 

 

 
Sufit podwieszany należy wykonać z płyt karton-gips o zwiększonej odporności na wilgoć H2 z izolacją z wełny 
mineralnej. 

 
 
 

 
Rys. nr 2. Sufit podwieszany 

Kabiny HPL 

Kabiny systemowe HPL wykonane z płyty termoutwardzalnej HPL o grubości min 12 mm. Mocowanie wykonane za 

pomocą profili aluminiowych oraz stopy ze stali nierdzewnej. Wysokość kabin 200cm (w tym 15 cm prześwitu nad 

podłogą). Kolor kabin RAL 7004 - Szary 
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Drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego 

otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”. Okucia i akcesoria ze stali nierdzewnej stosowane w pomieszczeniach 

o intensywnym użytkowaniu. 

 

 
Rys. 3. Przykładowa kabina 

 
 

 
 

Rys. 4. Przykładowa kabina 

 
Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz gałkę ze wskaźnikiem wolne/zajęte. 

 

 
 blokada z sygnalizacją                            nóżki ze stali nierdzewnej             Gałka i blokada od wewnątrz 

       wolne/zajęte 
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Hala  I pomieszczenie nr 3 
 

 

Wymiary pomieszczenia nr 3 Hala I 
 

 
Projekt łazienki pomieszczenie nr 3 Hala I 

 
Prace rozbiórkowe: 

-demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, pochwyty stalowe, 

- usunięcie płytek z terakoty znajdujących się na podłodze, 

- usunięcie płytek z glazury znajdujących się na ścianach, 

- rozbiórka ścianek działowych pomiędzy kabinami toaletowymi wraz z wykładziną płytek, 

- demontaż drzwi wewnętrznych z wykuciem ościeżnic, 

- demontaż drzwi wejściowych do łazienek, 

- wykucie wnęk, bruzd i otworów dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji, 
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- miejscowe skucie odparzonych tynków, 

- wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją, 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, 

- demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych, 

- demontaż pionów i poziomów instalacji wod.-kan. w obrębie remontowanych łazienek. 

 

Prace remontowe: 

- wykonanie około 5,5 m
2
 ścian działowych z karton gipsu,  

- uzupełnianie miejscowych tynków ścian, 

- przetarcie starych tynków – przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazury,  

- wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod płytki ceramiczne, 

- montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 80 cm z tulejami wentylacyjnymi – 2 szt. , 

 - ułożenie wykładziny ściennej z płytek z glazury -  około 55 m
2
, 

- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych – około 15 m
2
, 

- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki rewizyjne, 

- montaż kabin toaletowych z płyt HPL, 

- wykonanie na oknach powłoki ochronnej uniemożliwiającej wgląd do pomieszczenia z 

zewnątrz (folia), 

- montaż 2 kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

- malowanie  pomieszczeń, 

- montaż kratek wentylacyjnych nad kabinami WC wraz z odprowadzeniem  do ciągu wentylacyjnego, 

- wykonanie około 15 m
2  

sufitów podwieszanych na wysokości 260 cm od podłogi wraz ze szpachlowaniem i 

malowaniem , 

- prace porządkowe 

 

Wykonanie  sieci kanalizacji wraz z podejściami do przyborów sanitarnych w obrębie łazienki: 

 2 podejścia kanalizacyjne 100” pod WC typ „Warszawski”, 

 1 podejście kanalizacyjne 50” pod umywalke, 

 1 podejście kanalizacyjne  50” pod pisuar, 

 2 podejścia kanalizacyjne 50” pod kratki kanalizacyjne syfonowane, 

 montaż rewizji kanalizacyjnej 100”(czyszczak), 

 wpięcie nowej instalacji kanalizacyjnej w istniejącą sieć kanalizacyjną 

 wykonanie napowietrzania instalacji kanalizacji  (wyprowadzić 6 metrów nad strop pomieszczenia 

zakończonej zaworem napowietrzającym stosownym do średnicy rury, nie mniejszej niż 50 cm”).  

 

 Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur z polipropylenu w obrębie łazienki: 

 2 podejścia ½”  zimnej wody pod WC Kompakt 

 1 podejścia ½” zimnej i ciepłej wody pod umywalki z zaworami od spodu, 

 1 podejście ½” zimnej wody pod pisuar, 

 1 podejście ½” zimnej i ciepłej wody pod pojemnościowy podgrzewacz wody 60l 

Do instalacji ciepłej wody należy stosować rury PP z wkładką aluminiową lub z włókna szklanego. Rury ciepłej i 

zimnej wody powinny być w otulinie izolacyjnej. 

 

Wykonanie instalacji C.O.: 

 Wpięcie nowej instalacji C.O. w istniejącą instalację, 

 Wykonanie 1 podejść (zasilanie, powrót) pod grzejnik „panelowy”, 

 Instalacja C.O. ma być wykonana ze stali „czarnej” – instalacja spawana (praca na wysokich parametrach) 

 

Montaż przyborów sanitarnych w łazienkach (biały montaż): 

 montaż 1 szt. baterii umywalkowej, 

 montaż 2 szt. WC (kompakt, typ „Warszawski”), 



Ogłoszenie o przetargu 

PRZPa-216786/2018 

24 

 

 montaż pisuaru, 

 podłączenie 1 szt. umywalki, 

 montaż 2 szt. kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

 montaż 1 szt. grzejnika panelowego 

 montaż pojemnościowego podgrzewacza wody 60l 

 

 

Wykonanie instalacji wentylacji w łazience (min 180 m
3
/godz): 

 montaż 3 szt. kratek wentylacyjnych - wyciągowych, 

 podłączenie kratek wentylacyjnych do instalacji wentylacyjnej rurą karbowaną, 

 montaż wyciągu mechanicznego 

 

Roboty elektryczne: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej (wszystkie przewody ukryć podtynkowo wraz z osprzętem), 

- montaż 3 szt. opraw oświetleniowych,  

- montaż 1  gniazda 230V,  

- montaż 1 szt. wyłącznika oświetleniowego, 

- montaż 1 szt. wyłącznika wentylacji 

 

Wyposażenie łazienki: 

- dozownik do  mydło  - 1 szt., 

- pojemniki na papier toaletowy – 2 szt., 

- kosze na odpady - 2 szt., 

- szczotki do wc – 2 szt., 

- pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 

 

Hala I pomieszczenie nr 13 

 
Wymiary pomieszczenia nr 13 hala I 
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Projekt łazienki pomieszczenie nr 13 hala nr I 

 

Prace rozbiórkowe: 

-demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, pochwyty stalowe, 

- usunięcie płytek z terakoty znajdujących się na podłodze, 

- usunięcie płytek z glazury znajdujących się na ścianach, 

- rozbiórka ścianek działowych pomiędzy kabinami toaletowymi wraz z wykładziną płytek, 

- demontaż drzwi wewnętrznych z wykuciem ościeżnic, 

- demontaż drzwi wejściowych do łazienek, 

- wykucie wnęk, bruzd i otworów dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji, 

- miejscowe skucie odparzonych tynków, 

- wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją, 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, 

- demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych, 

- demontaż pionów i poziomów instalacji wod.-kan. w obrębie remontowanych łazienek 

 

Prace remontowe: 

- wykonanie około 5,5 m
2
 ścian działowych z karton gipsu,  

- uzupełnianie miejscowych tynków ścian, 

- przetarcie starych tynków – przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazury,  

- wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod płytki ceramiczne, 

- montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 80 cm z tulejami wentylacyjnymi – 2 szt. , 

 - ułożenie wykładziny ściennej z płytek z glazury -  około 55 m
2
, 

- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych – około 15 m
2
, 

- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki rewizyjne, 

- montaż kabin toaletowych z płyt HPL, 

- wykonanie na oknach powłoki ochronnej uniemożliwiającej wgląd do pomieszczenia z 

zewnątrz (folia), 

- montaż 2 kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 
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- malowanie  pomieszczeń, 

- montaż kratek wentylacyjnych nad kabinami WC wraz z odprowadzeniem  do ciągu wentylacyjnego, 

- wykonanie około 15 m
2  

sufitów podwieszanych na wysokości 260 cm od podłogi wraz ze szpachlowaniem i 

malowaniem , 

- prace porządkowe 

 

Wykonanie  sieci kanalizacji wraz z podejściami do przyborów sanitarnych w 

obrębie łazienki: 

 2 podejścia kanalizacyjne 100” pod WC typ „Warszawski”, 

 1 podejście kanalizacyjne 50” pod umywalke, 

 1 podejście kanalizacyjne  50” pod „brodzik techniczny”, 

 2 podejścia kanalizacyjne 50” pod kratki kanalizacyjne syfonowane, 

 montaż rewizji kanalizacyjnej 100”(czyszczak), 

 wpięcie nowej instalacji kanalizacyjnej w istniejącą sieć kanalizacyjną 

 wykonanie napowietrzania instalacji kanalizacji  (wyprowadzić 6 metrów nad strop pomieszczenia 

zakończonej zaworem napowietrzającym stosownym do średnicy rury, nie mniejszej niż 50 cm”).  

 

 Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur z polipropylenu w obrębie łazienki: 

 2 podejścia ½”  zimnej wody pod WC Kompakt 

 1 podejścia ½” zimnej i ciepłej wody pod umywalki z zaworami od spodu, 

 1 podejście ½” zimnej i ciepłej wody pod „brodzik techniczny”, 

Do instalacji ciepłej wody należy stosować rury PP z wkładką aluminiową lub z włókna szklanego. Rury ciepłej i 

zimnej wody powinny być w otulinie izolacyjnej. 

 

Wykonanie instalacji C.O.: 

 Wpięcie nowej instalacji C.O. w istniejącą instalację, 

 Wykonanie 1 podejść (zasilanie, powrót) pod grzejnik „panelowy”, 

 Instalacja C.O. ma być wykonana ze stali „czarnej” – instalacja spawana (praca na wysokich parametrach) 

 

Montaż przyborów sanitarnych w łazienkach (biały montaż): 

 montaż 1 szt. baterii umywalkowej, 

 montaż 2 szt. WC (kompakt, typ „Warszawski”), 

 montaż 1 szt. „brodzika technicznego”, 

 montaż 1 szt. baterii „brodzika technicznego”, 

 podłączenie 1 szt. umywalki, 

 montaż 2 szt. kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

 montaż 1 szt. grzejnika panelowego 

 

Wykonanie instalacji wentylacji w łazience (min 180 m
3
/godz): 

 montaż 3 szt. kratek wentylacyjnych - wyciągowych, 

 podłączenie kratek wentylacyjnych do instalacji wentylacyjnej rurą karbowaną, 

 montaż wyciągu mechanicznego 

 

Roboty elektryczne: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej (wszystkie przewody ukryć podtynkowo wraz z osprzętem), 

- montaż 3 szt. opraw oświetleniowych,  

- montaż 1  gniazda 230V,  

- montaż 1 szt. wyłącznika oświetleniowego, 

- montaż 1 szt. wyłącznika wentylacji 
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Wyposażenie łazienki: 

- dozownik do  mydło  - 1 szt., 

- pojemniki na papier toaletowy – 2 szt., 

- kosze na odpady - 2 szt., 

- szczotki do wc – 2 szt., 

pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 

 

Hala III pomieszczenie nr 6 

 

 
Wymiary pomieszczenia nr 6 hala III 
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Projekt łazienki pomieszczenie nr 6 Hala III 

 
Prace rozbiórkowe: 

-demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, pochwyty stalowe, 

- usunięcie płytek z terakoty znajdujących się na podłodze, 

- usunięcie płytek z glazury znajdujących się na ścianach, 

- rozbiórka ścianek działowych pomiędzy kabinami toaletowymi wraz z wykładziną płytek, 

- demontaż drzwi wewnętrznych z wykuciem ościeżnic, 

- demontaż drzwi wejściowych do łazienek, 
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- wykucie wnęk, bruzd i otworów dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji, 

- miejscowe skucie odparzonych tynków, 

- wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją, 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, 

- demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych, 

- demontaż pionów i poziomów instalacji wod.-kan. w obrębie remontowanych łazienek. 

 

Prace remontowe: 

- wykonanie około 5,5 m
2
 ścian działowych z karton gipsu,  

- uzupełnianie miejscowych tynków ścian, 

- przetarcie starych tynków – przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazury,  

- wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod płytki ceramiczne, 

- montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 80 cm z tulejami wentylacyjnymi – 3 szt. , 

 - ułożenie wykładziny ściennej z płytek z glazury -  około 75 m
2
, 

- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych – około 23 m
2
, 

- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki rewizyjne, 

- montaż kabin toaletowych z płyt HPL, 

- wykonanie na oknach powłoki ochronnej uniemożliwiającej wgląd do pomieszczenia z 

zewnątrz (folia), 

- montaż 2 kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

- malowanie  pomieszczeń, 

- montaż kratek wentylacyjnych nad kabinami WC wraz z odprowadzeniem  do ciągu wentylacyjnego, 

- wykonanie około 23 m
2  

sufitów podwieszanych na wysokości 260 cm od podłogi wraz ze szpachlowaniem i 

malowaniem , 

- prace porządkowe 

 

Wykonanie  sieci kanalizacji wraz z podejściami do przyborów sanitarnych w 

obrębie łazienki: 

 2 podejścia kanalizacyjne 100” pod WC typ „Warszawski”, 

 1 podejście kanalizacyjne 50” pod umywalke, 

 1 podejście kanalizacyjne  50” pod pisuar, 

 2 podejścia kanalizacyjne 50” pod kratki kanalizacyjne syfonowane, 

 montaż rewizji kanalizacyjnej 100”(czyszczak), 

 wpięcie nowej instalacji kanalizacyjnej w istniejącą sieć kanalizacyjną 

 wykonanie napowietrzania instalacji kanalizacji  (wyprowadzić 6 metrów nad strop pomieszczenia 

zakończonej zaworem napowietrzającym stosownym do średnicy rury, nie mniejszej niż 50 cm”).  

 

 Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur z polipropylenu w obrębie łazienki: 

 2 podejścia ½”  zimnej wody pod WC Kompakt 

 1 podejście ½” zimnej i ciepłej wody pod umywalkę z zaworami od spodu, 

 1 podejście ½” zimnej wody pod pisuar, 

 

Do instalacji ciepłej wody należy stosować rury PP z wkładką aluminiową lub z włókna szklanego. Rury ciepłej i 

zimnej wody powinny być w otulinie izolacyjnej. 

 

Wykonanie instalacji C.O.: 

 Wpięcie nowej instalacji C.O. w istniejącą instalację, 

 Wykonanie 1 podejść (zasilanie, powrót) pod grzejnik „panelowy”, 

 Instalacja C.O. ma być wykonana ze stali „czarnej” – instalacja spawana (praca na wysokich parametrach) 

 

Montaż przyborów sanitarnych w łazienkach (biały montaż): 
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 montaż 1 szt. baterii umywalkowej, 

 montaż 2 szt. WC (kompakt, typ „Warszawski”), 

 montaż pisuaru, 

 podłączenie 1 szt. umywalki, 

 montaż 2 szt. kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

 montaż 1 szt. grzejnika panelowego 

 

Wykonanie instalacji wentylacji w łazience (min 180 m
3
/godz): 

 montaż 3 szt. kratek wentylacyjnych - wyciągowych, 

 podłączenie kratek wentylacyjnych do instalacji wentylacyjnej rurą karbowaną, 

 montaż wyciągu mechanicznego 

 

Roboty elektryczne: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej (wszystkie przewody ukryć podtynkowo wraz z osprzętem), 

- montaż 3 szt. opraw oświetleniowych,  

- montaż 1  gniazda 230V,  

- montaż 1 szt. wyłącznika oświetleniowego, 

- montaż 1 szt. wyłącznika wentylacji 

 

Wyposażenie łazienki: 

- dozownik do  mydło  - 1 szt., 

- pojemniki na papier toaletowy – 2 szt., 

- kosze na odpady - 2 szt., 

- szczotki do wc – 2 szt., 

- pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt., 

 

 

Hala III pomieszczenie nr 17 

 

Wymiary pomieszczenia nr 17 Hala III 
 
 



Ogłoszenie o przetargu 

PRZPa-216786/2018 

31 

 

 
Projekt łazienki pomieszczenie 17 Hala III 

 
Prace rozbiórkowe: 

-demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, pochwyty stalowe, 

- usunięcie płytek z terakoty znajdujących się na podłodze, 

- usunięcie płytek z glazury znajdujących się na ścianach, 

- rozbiórka ścianek działowych pomiędzy kabinami toaletowymi wraz z wykładziną płytek, 

- demontaż drzwi wewnętrznych z wykuciem ościeżnic, 

- demontaż drzwi wejściowych do łazienek, 

- wykucie wnęk, bruzd i otworów dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji, 

- miejscowe skucie odparzonych tynków, 

- wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją, 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, 

- demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych, 

- demontaż pionów i poziomów instalacji wod.-kan. w obrębie remontowanych łazienek 

 

Prace remontowe: 

- wykonanie około 5,5 m
2
 ścian działowych z karton gipsu,  

- uzupełnianie miejscowych tynków ścian, 

- przetarcie starych tynków – przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazury,  
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- wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod płytki ceramiczne, 

- montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 80 cm z tulejami wentylacyjnymi – 3 szt. , 

 - ułożenie wykładziny ściennej z płytek z glazury -  około 75 m
2
, 

- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych – około 23 m
2
, 

- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki rewizyjne, 

- montaż kabin toaletowych z płyt HPL, 

- wykonanie na oknach powłoki ochronnej uniemożliwiającej wgląd do pomieszczenia z 

zewnątrz (folia), 

- montaż 2 kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

- malowanie  pomieszczeń, 

- montaż kratek wentylacyjnych nad kabinami WC wraz z odprowadzeniem  do ciągu wentylacyjnego, 

- wykonanie około 23 m
2  

sufitów podwieszanych na wysokości 260 cm od podłogi wraz ze szpachlowaniem i 

malowaniem , 

- prace porządkowe. 

 

Wykonanie  sieci kanalizacji wraz z podejściami do przyborów sanitarnych w 

obrębie łazienki: 

 2 podejścia kanalizacyjne 100” pod WC typ „Warszawski”, 

 1 podejście kanalizacyjne 50” pod umywalke, 

 1 podejście kanalizacyjne  50” pod pisuar, 

 2 podejścia kanalizacyjne 50” pod kratki kanalizacyjne syfonowane, 

 montaż rewizji kanalizacyjnej 100”(czyszczak), 

 wpięcie nowej instalacji kanalizacyjnej w istniejącą sieć kanalizacyjną 

 wykonanie napowietrzania instalacji kanalizacji  (wyprowadzić 6 metrów nad strop pomieszczenia 

zakończonej zaworem napowietrzającym stosownym do średnicy rury, nie mniejszej niż 50 cm”).  

 

 Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur z polipropylenu w obrębie łazienki: 

 2 podejścia ½”  zimnej wody pod WC Kompakt 

 1 podejście ½” zimnej i ciepłej wody pod umywalkę z zaworami od spodu, 

 1 podejście ½” zimnej wody pod pisuar. 

 

Do instalacji ciepłej wody należy stosować rury PP z wkładką aluminiową lub z włókna szklanego. Rury ciepłej i 

zimnej wody powinny być w otulinie izolacyjnej. 

 

Wykonanie instalacji C.O.: 

 Wpięcie nowej instalacji C.O. w istniejącą instalację, 

 Wykonanie 1 podejść (zasilanie, powrót) pod grzejnik „panelowy”, 

 Instalacja C.O. ma być wykonana ze stali „czarnej” – instalacja spawana (praca na wysokich parametrach). 

 

Montaż przyborów sanitarnych w łazienkach (biały montaż): 

 montaż 1 szt. baterii umywalkowej, 

 montaż 2 szt. WC (kompakt, typ „Warszawski”), 

 montaż pisuaru, 

 podłączenie 1 szt. umywalki, 

 montaż 2 szt. kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

 montaż 1 szt. grzejnika panelowego 

 

 

Wykonanie instalacji wentylacji w łazience (min 180 m
3
/godz.): 

 montaż 3 szt. kratek wentylacyjnych - wyciągowych, 

 podłączenie kratek wentylacyjnych do instalacji wentylacyjnej rurą karbowaną, 
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 montaż wyciągu mechanicznego 

 

Roboty elektryczne: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej (wszystkie przewody ukryć podtynkowo wraz z osprzętem), 

- montaż 3 szt. opraw oświetleniowych,  

- montaż 1  gniazda 230V,  

- montaż 1 szt. wyłącznika oświetleniowego, 

- montaż 1 szt. wyłącznika wentylacji 

 

Wyposażenie łazienki: 

- dozownik do  mydło  - 1 szt., 

- pojemniki na papier toaletowy – 2 szt., 

- kosze na odpady - 2 szt., 

- szczotki do wc – 2 szt., 

- pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 

 

Hala B3 pomieszczenie 10 

 
Wymiary pomieszczenia nr 10 w Hali B3 
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Projekt łazienki pomieszczenie nr 10 w Hali B3 
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Prace rozbiórkowe: 

-demontaż drobnych elementów typu kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne, pochwyty stalowe, 

- usunięcie płytek z terakoty znajdujących się na podłodze, 

- usunięcie płytek z glazury znajdujących się na ścianach, 

- rozbiórka ścianek działowych pomiędzy kabinami toaletowymi wraz z wykładziną płytek, 

- demontaż drzwi wewnętrznych z wykuciem ościeżnic, 

- demontaż drzwi wejściowych do łazienek, 

- wykucie wnęk, bruzd i otworów dla instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji, 

- miejscowe skucie odparzonych tynków, 

- wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z utylizacją, 

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, 

- demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych, 

- demontaż pionów i poziomów instalacji wod.-kan. w obrębie remontowanych łazienek 

 

Prace remontowe: 

- wykonanie około 5,5 m
2
 ścian działowych z karton gipsu,  

- uzupełnianie miejscowych tynków ścian, 

- przetarcie starych tynków – przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek glazury,  

- wykonanie posadzek cementowych – podkładu pod płytki ceramiczne, 

- montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 80 cm z tulejami wentylacyjnymi – 3 szt. , 

 - ułożenie wykładziny ściennej z płytek z glazury -  około 78 m
2
, 

- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych – około 20 m
2
, 

- osadzenie drobnych elementów typu kratki, drzwiczki rewizyjne, 

- montaż kabin toaletowych z płyt HPL, 

- wykonanie na oknach powłoki ochronnej uniemożliwiającej wgląd do pomieszczenia z 

zewnątrz (folia), 

- montaż 3 kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

- malowanie  pomieszczeń, 

- montaż kratek wentylacyjnych nad kabinami WC wraz z odprowadzeniem  do ciągu wentylacyjnego, 

- wykonanie około 20 m
2  

sufitów podwieszanych na wysokości 260 cm od podłogi wraz ze szpachlowaniem i 

malowaniem , 

- prace porządkowe. 

 

Wykonanie  sieci kanalizacji wraz z podejściami do przyborów sanitarnych w 

obrębie łazienki: 

 2 podejścia kanalizacyjne 100” pod WC typ „Warszawski”, 

 1 podejście kanalizacyjne 50” pod umywalkę, 

 1 podejście kanalizacyjne  50” pod pisuar, 

 3 podejścia kanalizacyjne 50” pod kratki kanalizacyjne syfonowane, 

 1 podejście kanalizacyjne 50” pod brodzik, 

 montaż rewizji kanalizacyjnej 100”(czyszczak), 

 wpięcie nowej instalacji kanalizacyjnej w istniejącą sieć kanalizacyjną 

 wykonanie napowietrzania instalacji kanalizacji  (wyprowadzić 6 metrów nad strop pomieszczenia 

zakończonej zaworem napowietrzającym stosownym do średnicy rury, nie mniejszej niż 50 cm”).  

 

 Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur z polipropylenu w obrębie łazienki: 

 2 podejścia ½”  zimnej wody pod WC Kompakt 

 1 podejście ½” zimnej i ciepłej wody pod umywalkę z zaworami od spodu, 

 1 podejście ½” zimnej wody pod pisuar 

 1 podejście ½” zimnej i ciepłej wody pod brodzik. 
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Do instalacji ciepłej wody należy stosować rury PP z wkładką aluminiową lub z włókna szklanego. Rury ciepłej i 

zimnej wody powinny być w otulinie izolacyjnej. 

 

Wykonanie instalacji C.O.: 

 Wpięcie nowej instalacji C.O. w istniejącą instalację, 

 Wykonanie 1 podejścia (zasilanie, powrót) pod grzejnik „panelowy”, 

 Instalacja C.O. ma być wykonana ze stali „czarnej” – instalacja spawana (praca na wysokich parametrach). 

 

Montaż przyborów sanitarnych w łazienkach (biały montaż): 

 montaż 2 szt. baterii, 

 montaż 2 szt. WC (kompakt, typ „Warszawski”), 

 montaż pisuaru, 

 podłączenie 1 szt. umywalki, 

 montaż 3 szt. kratek kanalizacyjnych o wymiarach 10cmx10cm, 

 montaż 1 szt. grzejnika panelowego 

 montaż 1 szt. brodzika 

 

 

Wykonanie instalacji wentylacji w łazience (min 180 m
3
/godz.): 

 montaż 3 szt. kratek wentylacyjnych - wyciągowych, 

 podłączenie kratek wentylacyjnych do instalacji wentylacyjnej rurą karbowaną, 

 montaż wyciągu mechanicznego 

 

Roboty elektryczne: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej (wszystkie przewody ukryć podtynkowo wraz z osprzętem), 

- montaż 4 szt. opraw oświetleniowych,  

- montaż 1  gniazda 230V,  

- montaż 1 szt. wyłącznika oświetleniowego, 

- montaż 1 szt. wyłącznika wentylacji 

 

Wyposażenie łazienki: 

- dozownik do  mydło  - 1 szt., 

- pojemniki na papier toaletowy – 2 szt., 

- kosze na odpady - 2 szt., 

- szczotki do wc – 2 szt., 

- pojemnik na ręczniki papierowe – 1 szt. 

 

Uwagi 

Kolory farb,  użytych do wykonania remontu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Uwagi ogólne:  

- przed przystąpienie do prac należy usunąć wszystkie kolizje instalacyjne,  

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami dla robót wyburzeniowych i remontowych,  

- ściśle przestrzegać warunków BHP,  

- prace prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić instalacji i urządzeń.  
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Wymagania BHP 

Prace powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Zaleca się 

również, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót 

przewidzianych projektem.  

Przewidziane w budynku roboty budowlane będą prowadzone bez wyłączania budynku z użytkowania.  

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, wszystkie prace wykonywane 

powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.  

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

Odbiór robót 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót:  

- wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,  

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,  

- przygotowania podłoża pod płytki , wykonanie warstwy wyrównawczej,  

- wykonanie powierzchni glazurniczych,  

- położenie płytek ceramicznych na podłogach,  

-  montaż sprzętów sanitarnych,  

- montaż stolarki drzwiowej.  

- montaż nadproży drzwiowych,  

- wykonanie ścianek działowych z karton gipsu 

- wydzielenie kabin za pomocą ścianek z płyt HPL  

 

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu poprawności wykonania robót oraz weryfikację zgodności stanu 

faktycznego z projektowanym.  

Nie wyklucza się, że w trakcie prac remontowych zaistnieje konieczność doraźnych dodatkowych prac i uzupełnień, 

które będą ustalone w ramach nadzoru. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej przedmiotowych łazienek. 

Wszystkie wymiary przedstawione w specyfikacji są orientacyjne i wymaga się, aby Wykonawca przed przystąpieniem 
do realizacji zamówienia, ustalił wszystkie szczegóły dotyczące zadania i dokonał własnych pomiarów, za które przyjmie 
pełną odpowiedzialność, a ich koszt musi być uwzględniony w cenie ofertowej. 
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Załącznik nr 2 do Umowy CRU-K/Id/…/2018 

                                                                     

PROTOKÓŁ  CZĘŚCIOWEGO  ODBIORU  ROBÓT 
 
sporządzony w dniu  .................................................. 
 

1. Zamawiający - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-414, przy ulicy Wileńskiej 14 A 

 
2. Wykonawca   ........................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):   ..............................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
4. Przedmiot umowy: wykonanie remontu 5 łazienek w Zakładzie Napraw Taboru w Kruszewcu  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
5. Podstawowe elementy przedmiotu umowy  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
6. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Komisja w składzie: 
 
Przedstawiciele Wykonawcy: 1.  ..........................................................................  

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

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

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

 
Przedstawiciele Zamawiającego: 1.  ..........................................................................  

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

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

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

przy współudziale:     
 1.  ..........................................................................  

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

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

stwierdziła co następuje: 
 
7.1. Wykonawca w dniu  ............................. powiadomił Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego. 
 
7.2. Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 

 
Ilość dni opóźnienia wynosi ......................................... 

 
7.3. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 
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   ........................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 
7.4. Wykonawca przekazał pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego 
protokołu: 

 tak* / nie*. 
 

7.5. Roboty remontowe objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone: 
– jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy: 

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

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

– jeśli tak, wymienić usterki stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie: 

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

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

7.6. Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie* 
 – jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy  

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

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

 – jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół przekazania terenu. 
 
8. W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały zakończone lub elaborat powykonawczy jest 

niekompletny albo stwierdzono usterki, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu odbioru 
robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień ............................. . 

 Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. 8 braki*/ usterki* bez dodatkowego wzywania. 
 
9. Po ustaleniu, że stwierdzone usterki* / wady* nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, odstępuje się od ich 

usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę:  
 

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

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

(podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia) 

10. W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest 
kompletny, nie stwierdzono usterek*/ stwierdzone wady i usterki usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia i 
obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem ............................... odbioru przedmiotu umowy. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1.  .............................................................................  

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

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

4.  .............................................................................  
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Przedstawiciele Wykonawcy: 

1.  .............................................................................  

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

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

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

 
przy współudziale: 

1.  .............................................................................  

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

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

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Umowy CRU-K/Id/…/2018 
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PROTOKÓŁ ODBIORU  ROBÓT 
 
sporządzony w dniu  .................................................. 
 

1. Zamawiający - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-414, przy ulicy Wileńskiej 14 A 
 
2. Wykonawca   ........................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):   ..............................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
4. Przedmiot umowy: wykonanie remontu 5 łazienek w Zakładzie Napraw Taboru w Kruszewcu  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
5. Podstawowe elementy przedmiotu umowy  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................  
 
6. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru Komisja w składzie: 
 
Przedstawiciele Wykonawcy: 1.  ..........................................................................  

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

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

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

 
Przedstawiciele Zamawiającego: 1.  ..........................................................................  

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

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

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

przy współudziale:     
 1.  ..........................................................................  

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

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

stwierdziła co następuje: 
 
7.1. Wykonawca w dniu  ............................. powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru. 
 
7.2. Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 

 
Ilość dni opóźnienia wynosi ......................................... 

 
7.3. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 
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   ........................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 
7.4. Wykonawca przekazał pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego 
protokołu: 

 tak* / nie*. 
 

7.5. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* zakończone: 
– jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy: 

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

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

– jeśli tak, wymienić usterki stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie: 

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

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

7.6. Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie* 
 – jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy  

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

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

 – jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół przekazania terenu. 
 
8. W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały zakończone lub elaborat powykonawczy jest 

niekompletny albo stwierdzono usterki, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego 
odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień ............................. . 

 Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. 8 braki*/ usterki* bez dodatkowego wzywania. 
 
9. Po ustaleniu, że stwierdzone usterki* / wady* nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, odstępuje się od ich 

usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę:  
 

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

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

(podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia) 

10. W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest 
kompletny, nie stwierdzono usterek*/ stwierdzone wady i usterki usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia i 
obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem ............................... odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

5.  .............................................................................  

6.  .............................................................................  

7.  .............................................................................  

8.  .............................................................................  
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Przedstawiciele Wykonawcy: 

5.  .............................................................................  

6.  .............................................................................  

7.  .............................................................................  

8.  .............................................................................  

 
przy współudziale: 

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

5.  .............................................................................  

6.  .............................................................................  

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


