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I. Zamawiający 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła 
II 12; 55-011 Siechnice; KRS 0000444573; Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy, NIP 8961532506; REGON 022033761. 

Adres do korespondencji: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Księżnej Anny 
z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice. 

biuro czynne od pon. do pt. w godz. 8.00- 15.00 
tel. 71 889 00 23 

li. Opis Przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Wykonawcy 

I. Zamówienie dotyczy wykonania prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego 
w Siechnicach. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Wykonawców zawiera część II 
Opis przedmiotu zamówienia i wymagania wobec Wykonawców 

3. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego. Nie 
wykazanie spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

5. Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego 
referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział 
w wykonaniu zamówienia. 

6. Doświadczenie Wykonawców nie podlega sumowaniu w celu spełnienia warunku. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zapisy dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

Ili. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie od dnia 28 czerwca 2021 do 
31 sierpnia 2021 r., w godzinach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia cz. II. OPZ. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zawierać: 

1.1. Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru - Załącznik nr 1. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku złożenia oferty w języku innym 
niż polski, należy złożyć dodatkowy dokument z tłumaczeniem na język polski. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób niebudzący 
wątpliwości powinno wynikać, iż oferowana usługa spełnia wszystkie wymagania zawarte 
wSWZ. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione ujawnione w publicznych rejestrach, 
a w przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, pełnomocnik jest 
zobowiązany dołączyć pełnomocnictwo lub ciąg pełnomocnictw. 
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5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy chyba, że wszyscy Wykonawcy podpiszą ofertę. 

6. Ze względu na COVID 19 Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty przez wysianie 
załącznika do wiadomości e-mail formie skanu oferty podpisanej przez uprawnione osoby. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem 
terminu składania ofert. 

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do 
składania ofert. 

9. Warunkiem oceny oferty Wykonawcy jest złożenie oferty i dokumentów przygotowanych 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, chyba że Zamawiający zastrzegł, iż dokumenty te mają 
zostać dostarczone później. 

1 O. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub złożone 
dokumenty zawierały błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie lub do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oferty a w szczególności rażąco niskiej ceny i należytego spełnienia 
świadczenia. 

11. Oferta złożona nieprawidłowo lub przez Wykonawcę niespełniającego warunków zostanie 
odrzucona. 

V. Dokumenty składane do oferty na wezwanie Zamawiającego 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów do złożenia 
w terminie 3 dni roboczych dokumentów na okoliczność spełnienia przez Wykonawcę 
wymagań: 

1. wykaz głównych usług (załącznik nr 2 SWZ) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. 

Głównymi usługami są usługi w zakresie wykonania prac wykończeniowych: 

a) pomieszczeń użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 150 m2, będących salą 
konferencyjną, kinowa, teatralną, 

b) lokalem usługowo handlowym o powierzchni co najmniej 200 m2, 

c) przestrzenią komunikacyjną budynku wielomieszkaniowego o powierzchni co najmniej 
900 m2, 

Dowodami są: a) poświadczenie, b) oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 
c) rekomendacje; 

2. kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000 zł. Jeżeli z polisy 
jednoznacznie nie wynika fakt jej opłacenia, Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do 
polisy dowodu opłacenia polisy. 
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3. 

VII. 

I. 

2. 

VIII. 

I. 

2. 

IX. 

I. 

2. 

VI. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert 

I. Ofertę należy złożyć w terminie do 21 czerwca 2021 r. do godz. 9:30. Decydujące znaczenie 
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, 
a nie data jej wysłania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@sisk-siechnice.pl 

wpisując w temacie wiadomości: "Oferta SISK Z.9.2021" lub na piśmie na adres: 

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., ul. Anny Księżnej z Przemyślidów 6A, 
55-011 Siechnice z adnotacją na kopercie: "Oferta SISK Z.9.2020" 

Zapoznanie się z treścią ofert nastąpi u Zamawiającego w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 12:30. 

Ocena ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: cena 100% 

Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie http://bip.sisk 
siechnice.pl internetowej oraz zawiadomi Wykonawców. 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 

Komunikacja z Wykonawcami 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje pisemnie lub drogą elektroniczną. 

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia, wysłanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie uznaje się za 
skutecznie przesłane i doręczone pocztą elektroniczną, gdy Zamawiający nie otrzymał 
komunikatu o niedostarczeniu wiadomości. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia związane z treścią SWZ kierując 
swoje zapytanie na piśmie na adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., 
ul. Anny Księżnej z Przemyślidów 6A, 55-011 Siechnice z dopiskiem: ,,Postępowanie 
SISK Z.9.2021" lub pocztą elektroniczną na adres: krzysztof.maj@sisk-siechnice.pl, Krzysztof 
Maj, tel. 609 996 766. 

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną udzielone do dwóch dni roboczych przed upływem terminu 
na złożenie ofert na stronie internetowej dotyczącej zamówienia. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie ww. terminu składania wniosku 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 
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7. W przypadku oświadczeń lub dokumentów uzupełnianych Zamawiający wymaga złożenia ich 
w sposób wskazany w SWZ. 

X. Inne postanowienia 

1. Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

• zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, 
• zmiany terminów prowadzonego postępowania, 
• unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

4. Zamawiający ma prawo zmiany treści SWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert. W przypadku takiej zmiany, informacja o tym zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. I 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 04.05.2016, str. 1 ), 
dalej „RODO", informuję, że: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna 
sp. z o. o. z siedzibą w Siechnicach 55-011, przy ul. Jana Pawła II 12, KRS 0000444573, 
NIP 8961532506 (Administrator Danych) 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr SISK Z.6.2021. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp" lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania urnowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania urnowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
• 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; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XII. Załączniki 

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty, 
2. Załącznik nr 2 - wykaz usług, 
3. Załącznik nr 3 - wykaz osób. 

Siechnice, dnia 08 czerwca 2021 r. 
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Załącznik I 

Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego 
w Siechnicach" SISK Z.9.2021 

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. 

w Siechnicach, z siedzibą ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A, 55 - Ol I Siechnice 

FORMULARZ OFERTY 

Formularz oferty składa się z Załącznika I 

Ja/my* niżej podpisani: 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

działając w imieniu i na rzecz: 

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Adres 

Kraj 

REGON 

Nip 

Tel 

Adres skrzynki ePUAP 

Adres e-mail 

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję 

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą-TAK/NIE* 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na 

,,Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 

SISK Z.9.2021 

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na 
następujących warunkach: 

I. Wartość ryczałtowa wykonania oferowanych prac wynosi zł netto+ % 
V AT, razem brutto: zł, słownie brutto 

3. Na oferowane prace udzielamy gwarancji miesięcy - minimalny okres gwarancji 24 me. 

4. Poszczególne etapy prac wyceniamy następująco: 

Etap I - prace budowlane 
Etap li - dostawa i montaż elementów 
Etap Ili - prace renowacji parkietu 

w kwocie zł netto, 
w kwocie zł netto, 
w kwocie zł netto, 
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5. Oświadczenia dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami podatku 
od towarów i usług** 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**. 

• Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji w miejscu na wpisanie VAT należy wpisać 
„odwrócone obciążenie". W załączeniu informacja zawierająca wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (proszę wskazać nazwę, 
która znajdzie się później na fakturze), wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku. Oświadczenie 
nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający 
we własnym zakresie**. 

**Niepotrzebne skreślić. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej 
zawarte. 

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 
oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego 
w rozdziale XVIII SWZ w części I informacja dla wykonawców 

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia: 

a. 

b. 

część zadania lub część zadania i nazwa podwykonawcy* 

*UWAGA: Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, który udziela wiedzy, doświadczenia lub personelu, Wykonawca musi 
podać nazwę podwykonawcy. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w części III do 
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych. 

IO. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

11. Oświadczamy, że zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji zadania materiały i sprzęt będą posiadały 
właściwości użytkowe wymagane przy tego typu sprzęcie, a także będą posiadały ważne atesty, aprobaty techniczne 
i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania, które na każde żądanie Zamawiającego zostaną niezwłocznie 
dostarczone. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 ROD02 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

13. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

I) 

2) 

3) 

podpis 
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lnformacia dla Wvkonawcy: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem/ami potwierdzającymi 
prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

* niepotrzebne skreślić, 

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie 
treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

2) rozporządzenie 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 119z04.05.2016, str. I). 
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Załącznik 2 

Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego 
w Siechnicach" SISK Z.9.2021 

Oświadczenie Wykonawcy 

(składane wraz z ofertą) 

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (pzp) wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie prac remontowo budowlanych na 
budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" SISK Z.9.2021 

prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice 
oświadczam, co następuje: 

1. oświadczenie o wykluczeniu 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. I oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 pzp. 

miejscowość, data podpis 

2. oświadczenie o wykluczeniu 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art pzp 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: . 

miejscowość, data 

3. oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

podpis 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

miejscowość, data podpis 

4. informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów*: 

1) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

a) 

b) 

w następującym zakresie: _ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

miejscowość, data podpis 

2) Oświadczam, że następujący/e podmiotły, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRSICEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

miejscowość, data podpis 

5. oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca*: 

I) Oświadczam, że następujący/e podmiotły, będący/e podwykonawcą/ami: 

a) 

b) 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRSICEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

miejscowość, data podpis 

6. oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

miejscowość, data podpis 

Uwaga: 

I) Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. 

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia powyższy dokument podpisują i składają 
oddzielnie wszyscy członkowie. 
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Załącznik 2a 

Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego 
w Siechnicach" SISK Z.9.2021 

Oświadczenie dotyczące udostępnienia zasobów 
(składane wraz z ofertą - jeżeli dotyczy) 

nazwa Wykonawcy 

Zamawiający: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. 

miejscowość, data 

Wykonawca Udostępniający 

nazwa, firma, adres lub imię i nazwisko 

adres zam. - w przypadku osoby fizycznej 

nazwa, firma adres lub imię i nazwisko, 

adres zam. - w przypadku osoby fizycznej) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku 
Urzędu Miejskiego w Siechnicach" SISK Z.9.2021 prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną 
sp. z o.o., ul. Jana Pawia II 12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje: 
oddaję do dyspozycji Wykonawcy zamówienia niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niżej 
wymienionego zamówienia, którego przedmiotem jest 

Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach (SISK Z.9.2021) 

Potencjał 

I) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów . 

2) sposobu wykorzystania zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia . 

3) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia . 

4) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z udostępniającym zasoby . 

5) czy podmiot udostępniający zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia będzie 
realizował roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą . 

podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu udostępniającego potencjał 
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Załącznik 3 

Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego 
w Siechnicach" SISK Z.9.2021 

nazwa Wykonawcy miejscowość, data 

Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej 

(składane na wezwanie) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie prac remontowo budowlanych na 
budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach (SISK Z.9.2021) prowadzonego przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę 
Komunalną sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice oświadczam, co następuje: 

I. Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. I 08 
ust. I pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

miejscowość, data podpis 

2 Informuję/my, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. art. 108 
ust. I pkt 5 pzp. Jednocześnie załączam dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ przesiać Zamawiającemu): 

a) 

b) 

c) 

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie 

miejscowość, data podpis 

Na/ezy wypełnić pkt I) albo pkt 2) 
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SISK Z.9.2021 „Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 

Część III Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
i wymogi dotyczące Wykonawcy 

„ Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku 
Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 

SISK Z.9.2021 

Zamawiający jest właścicielem budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach mieszczącego się przy ulicy Jana 
Pawła II 12 w miejscowości Siechnicach (55-011 ). Zamówienie polegające na wykonaniu prac remontowo 
budowlanych dotyczy części pomieszczeń w skąd których wchodzi: 

a) Sala sesyjna o powierzchni 135,5 m2, 

b) Hol rekreacyjny o powierzchni 29,3 m2, 

c) Korytarz komunikacji o powierzchni 87,6 m2, 

Rzut pomieszczeń objętych w postępowaniu pracami remontowo budowlanymi stanowi Załącznik nr 1. 

Prace remontowo budowlane realizowane będą na podstawie opracowanego projektu pn.: 

a) dla Sali sesyjnej - ,,PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA 
W SIECHNICACH" opracowanym przez projektant Marię Kobylańska z dnia 11.01.20219 r. - 
stanowiący Załącznik nr 2. 

b) dla holu rekreacyjnego i komunikacji - ,,PROJEKT WNĘTRZA SALI REKREACYJNEJ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH" opracowanym przez projektant Marię Kobylańska 
z dnia 23. I 0.20219 r. - stanowiący Załącznik nr 3. 

Zamawiający informuje, że w obszarze wykonania prac remontowo budowlanych w okresie prowadzenia 
prac z pomieszczeń biurowych przyległych bezpośrednio do korytarza komunikacyjnego będą korzystać 
użytkownicy pomieszczeń. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie pomieszczeń 
w godzinach standardowych pracy urzędu tzn. 7.00 - 15.00 w dni robocze. 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z warunkami 
wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
terminu z Zamawiającym udostępnione zostaną posiadane plany. 

W przypadku nie dokonania wizji lokalnej mimo wyraźnej sugestii Zamawiającego wszelkie roszczenia 
Wykonawców uzasadniane nieznajomością obszaru realizacji usługi lub błędną interpretacją zakresu usługi nie 
będą uznawane. 
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SISK Z.9.2021 „Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 
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SISK Z.9.2021 „Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. Całość zamówienie obejmuje: 

1.1. Wykonanie prac budowlanych polegających na: 
a) Usunięciu istniejących spękań ścian, odprysków, uszkodzeń, 
b) Wykonanie jednorodnej powłoki tynku na ścianach, 
c) 
d) Montaż ścianki wolnostojącej, 

Przebudowa sufitu podwieszanego, 

Montaż sztukaterii ozdobnej na ścianach, 

e) 
t) Dwukrotne malowanie ścian z wcześniejszym zagruntowaniem, 
g) Montaż cegiełki imitującej klinkier, 
h) Położenie tapety na ścianie, 

Impregnacja sztukaterii, cegiełek imitujących klinkier, 
Montaż listw przypodłogowych, 

i) 
j) 
k) Renowacja parkietu, 
I) Przebudowa systemu oświetlenia, nagłośnienia (audio i video), 

1.2. Dostawę wraz z montażem. 
Sala Sesyjna: 

a) elementów oświetlenia wpuszczonego w sufit - pozycja nr 13, 14 i 15 z zestawienia materiałów do 
wnętrza Sali sesyjnej. 

b) szafy podwójnej - pozycja nr I O z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 
c) sztukaterii ściennej- pozycja nr 18 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 
d) listwy przypodłogowe - pozycja nr 19 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 
e) osprzęt elektryczny SIMON - pozycja nr 23 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 
t) tapety ściennej - pozycja nr 17 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 
g) cegły ściennej - pozycja nr 24 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 
h) farby ściennej - pozycja nr 26 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 
i) środki do renowacji i impregnacji oraz zabezpieczenia parkietu, 

Hol rekreacyjny: 
a) elementów oświetlenia - pozycja nr 6C, 7 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali rekreacyjnej, 
b) szafy podwójnej - pozycja nr 5 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali rekreacyjnej, 
c) tapety ściennej - pozycja nr 9 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali rekreacyjnej, 
d) cegły ściennej - pozycja nr 24 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali rekreacyjnej, 
e) osprzęt elektrycmy SIMON - pozycja nr 13 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali rekreacyjnej, 
j) farby ściennej - pozycja nr pozycja nr 26 z zestawienia materiałów do wnętrza Sali sesyjnej. 

II. Szczegółowy opis prac budowlanych 

2. Prace instalacyjne - elektryczne 

2.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przyłącza elektrycznego do nowo montowanego oświetlenia 
sufitowego z istniejącej w pomieszczeniu instalacji elektrycznej, a w przypadku braku możliwości wykonać 
nowe przyłącze. 

2.2. Przewód zasilania należy poprowadzić możliwie najkrótszą trasą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

2.3. Przeniesienie istniejącej instalacji audio-video w miejsce wskazane przez Zamawiającego zaznaczone na 
rzucie pomieszczenia - Załącznik nr 4. 
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SISK Z.9.2021 „Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 

2.4. Wymianę osprzętu elektrycznego zgodnie z wytycznymi projektowymi. 

3. Prace budowlane 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przed ścianki wolno stojącej w technologii lekkiej (stelaż 
z podwójnym obłożeniem płytami - pierwsze z płyty gk, zewnętrzna farmacel). Ścianka wykonana zgodnie 
z wymiarami oraz w miejscu wskazanym w opracowanym projekcie. 

3.2. Przebudowy sufitu podwieszanego z płyty gk, zgodnie z dokumentacją projektową, w sposób umożliwiający 
montaż oświetleniowej listwy led - podświetlenia ścianki z cegiełki imitującej klinkier, 

3.3. Naprawę spękań ścian i usuniecie istniejących uszkodzeń tynków w sposób trwały dający jednolity stan na 
całej powierzchni ściany- Zamawiający oczekuje wykonania naprawy tynków /spękań metodą dostosowaną 
do istniejącej konstrukcji ściany i możliwa technologia eliminująca dalsze postawanie spękań. 

3.4. Montaż elementów sztukaterii ściennej w miejscach i układzie jak w dokumentacji projektowej. 
3.5. Ułożenie ściennej cegiełki imitującej klinkier zgodnie z wytycznymi z projektu co do miejsca montażu, oraz 

zachowaniem wskazań producenta odnośnie metody montażu i impregnacji. 
3.6. Ułożenie tapety ściennej zgodnie z wytycznymi projektowymi z zachowaniem wzoru i wytycznych 

producenta. 

4. Dostawa elementów 

Zamawiający oczekuje dostawy elementów zgodnych z wytycznymi i specyfikację z projektu aranżacji wnętrz 
Sali sesyjnej i Sali rekreacyjnej stanowiących podstawę zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
i zamontować elementy wyłącznie wskazane w opracowanym projekcie lub równoważna pod względem 
jakościowym i estetycznym jak wskazane w opracowaniu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody 
Zamawiającego na wprowadzenie zamienne. 
Na dostarczone elementy Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. 

5. Oczekiwania i wymagania do wykonania prac 

5.1. Z uwagi na charakter obiektu jakim jest Urząd Miejski w Siechnicach Wykonawca prac remontowo 
budowlanych jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących na terenie budynku wytycznych 
z regulaminu, a w szczególności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciw 
pożarowych. 

5.2. Zamawiający na okres prowadzenia prac remontowo budowlanych udostępni Wykonawcy ciąg 
komunikacyjny do prowadzenia prac, dostawy materiałów, wyodrębniony i nie dostępny dla większości 
użytkowników budynku - z wyłączeniem użytkowników pomieszczeń bezpośrednio przylegających do 
holu komunikacyjnego będącego miejscem prowadzenia prac. Użytkownicy tych pomieszczeń będą 
zobowiązani do ograniczenia do minimum przemieszczania się po miedzy pomieszczeniami. 

Prace remontowo budowlane ciężkie i niosące za sobą wzmożony hałas i możliwą uciążliwość dla 
sąsiadujących pomieszczeń biurowych należy prowadzić po godzinach pracy urzędu tj. po godzinie 15.00 
w dni pracy (pon.-pt.) lub w weekend - po ustalaniu z przedstawicielem Zamawiającego i zapewnieniu 
dostępu do obiektu. 

5.3. Zamawiający oczekuje prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku, 
transportowanie materiałów i przemieszczanie się grup pracowników powinno odbywać się możliwie 
w godzinach popołudniowych, klatką schodową boczną wyznaczoną na czas prac remontowych jako 
techniczna. 

5.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każdy z wykorzystanych materiałów kartę techniczną, 
certyfikat, aprobat materiałów wykorzystywanych do wykonywanych prac. Materiały użyte 
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SISK Z.9.2021 „Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 

w wykonywanych pracach musza spełniać wymagania polskiego prawa budowlanego, być dopuszczone 
do użytkowania i być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. 

5.5. Prace należy wykonać z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, z dołożeniem szczególnej 
staranności i dbałości wykończenia pod względem estetycznym. Remontowane pomieszczenia są 
wysoce reprezentatywne dlatego jakość prac dla Zamawiającego jest bardzo ważna. 

6. Warunki finasowania i realizacji prac remontowo budowlanych 

6.1. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet zakupu materiałów. Rozliczenie wyłącznie na podstawie 
wykonanych odebranych prac. 

6.2. Zamawiający dopuszcza możliwość etapowego rozliczenia i odbioru prac za poszczególne etapy: 

Etap I - prace budowlane: 
• wykonanie tynków, 
• montaż cegiełek ściennych, 
• montaż sztukaterii ściennej, 
• wykonanie przed ścianki wolnostojącej, 
• wykonanie przebudowy sufitu wraz z montażem oświetlenia wpuszczanego, 
• wykonanie prac na instalacji elektrycznych, audio -video, 

Etap Il - dostawa i montaż elementów: 
• szafy podwójnej na sale sesyjną, 
• szafy podwójnej na sale rekreacyjną, 
• zagruntowania i pomalowania ścian, 
• wykonania tapetowania, 
• montaż listw przypodłogowych, 
• montaż osprzętu elektrycznego, 

Etap III - prace renowacji parkietu: 
• wykonanie oczyszczenia parkietu, 
• uzupełnienie szczelin w parkiecie, 
• wykonanie impregnacji i zabezpieczenia parkietu, 

Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę już w ofercie wskazania kosztów dla poszczególnych etapów 
prac. 

7. Gwarancja udzielona na wykonane prace 

7.1. Na przedmiot prac Zamawiający oczekuje minimum 24 miesięcznej gwarancji. 
7.2. Gwarancja nie obejmuje naturalnego procesu zużycia ani usterek powstałych w wyniku braku 

konserwacji. 
7.3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym całego przedmiotu 

umowy. Gwarancja obejmuje wady i usterki materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 
7.4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę na piśmie, określając termin na ich usunięcie. 

7.5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, w szczególności związanych 
z wymianą części lub całego przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia 
tej wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym usuwana była 
wada. 

Strona 5 z 6 



SISK Z.9.2021 „Wykonanie prac remontowo budowlanych na budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach" 

7.6. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji umowy w okresie gwarancji 
i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od daty wymiany tych materiałów. 

7.7. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

7.8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 
7.9. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 
7.1 O. Strony oświadczają, że niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego. 
7.11. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o: 
7. 12. zmianie siedziby, nazwy firmy lub formy prawnej Wykonawcy, 
7.13. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
7.14. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

8. Załączniki: 

a) załącznik nr I - rzut pomieszczeń objętych zleceniem, 
b) załącznik nr 2 - Projekt aranżacji wnętrza sali sesyjnej w Urzędzie Miasta w Siechnicach, 
c) załącznik nr 3 - Projekt wnętrza sali rekreacyjnej w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, 
d) załącznik nr 4 - rzut lokalizacji szafy z przyłączem adio-video, 
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

do postępowania przetargowego nr SISK Z.9.2021 

NR . 

zawarta w Siechnicach w dniu r. pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Sylwestra Sasa, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym", 

a 

................................................... z'edzibą 

. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . posiadającą n~ l 

............................ , 

reprezentowaną przez . 

Zamawiający oraz Wykonawca 

z nich osobno „Stroną" o na 

łącznie „Stronami", a każdy 

budowlanego 

zobowiązuje się 

umówionego wynagrodzenia. 

nania prace przebudowy- remontu Sali sesyjnej 

1 w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach przy 

WZ do postępowania SISK Z.9.2021 stanowiącym "Przedmiot 

·e się do dokonania wymaganych przez przepisy prawa 

robót budowlanych. Zamawiający ponadto 

·a należycie wykonanych robót budowlanych i zapłaty Wykonawcy 

§2 

Zamawiający oświadcza, że: 

1. jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Siechnicach (55-011) przy ul. Jana 

Pawła II 12, na której Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane dotyczące Obiektu. 

§3 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 
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I. posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, 

2. zapoznał się z obiektem budowlanym oraz terenem budowy i nie wnosi uwag. 

§4 

Zamawiający zapewni: 

1. nadzór autorski przez uprawnionego projektanta niezbędny do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, 

2. objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy działającego na zlecenie 

Zamawiającego - jeśli wymaga tego prawo, 

3. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy 

w terminie do I (jednego) tygodnia od- zgłoszenia przez 

że przekazanie terenu budowy w tym t~inie · ie możli 

Zamawiającego, 

5. udostępnieni punktu poboru wody i ener 

i energii w okresie realizacji robót 

6. 

robót budowlanych 

I. 

2. 

ci w razie konieczności, 

lub kierownikowi budowy, 

pływ na bezpieczeństwo budowy oraz znajdujących 

ół niego p acowników i osób trzecich lub konieczności wykonania 

3. 

wykonania lanych albo, że zaszły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić 

prawidłowemu wykonaniu robót, 

4. wykonywania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, właściwymi przepisami 

i zasadami budowlanymi, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowym i, 

5. utrzymania porządku na terenie budowy, 

6. zawiadomienia Zamawiającego o terminach odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, 

zanikających, odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych, 

7. uwzględnienia wszystkich uwag i zaleceń Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez 

Wykonawcę, że uwagi i zalecenia Zamawiającego stoją w sprzeczności z zasadami wiedzy 

technicznej bądź w istotny sposób wpływają na zwiększenie planowanych kosztów prac, bądź 
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zostały przedstawione Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym ich uwzględnienie z powodu 

zagrożenia wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym 

Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

uwag i zaleceń. Ostateczna ocena czy stwierdzenia Wykonawcy w przedmiocie zgłoszonych 

uwag i zaleceń są zasadne należy do Zamawiającego, 

8. zatrudniania podwykonawców, za których będzie ponosił odpowiedzialność, wyłącznie po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego, która będzie udzielana w szczególnych przypadkach. 

Do zatrudniania podwykonawców stosuje się art. 647(1) k.c. 

Nadto Wykonawca oświadcza, że: 

9. zapoznał się z dokumentacją projektową wraz z ewentualnymi zmianami naniesionymi przez 

Zamawiającego i uznaje ją za wystarczającą podstawę do real· 

I O.został poinformowany, iż dochowanie harmonogramu ro 

należytego wykonania umowy. 

iotu niniejszej umowy, 

luczowych warunków 

I. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

pracowników i podwykonawców, a w szc 

umowy przez 

h, bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów przeci 

2. Wprowadzenie przez 

anie tych środków na terenie budowy, jest 

Zamawiającemu i osobom 

3. będą wykonywane roboty budowlane także przez 

§7 

być prowadzone przy użyciu materiałów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami o najwyższej jakości. 

§8 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy: od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do dnia 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych na terenie budowy nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę 

odbioru terenu budowy. 

3. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zakończenia robót budowlanych objętych ruruejszą 

umową. 
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4. Jeżeli w toku realizacji mruejszej umowy, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej 

staranności, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, 

że przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w harmonogramie, 

niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zagrożeniu, czasie, przyczynach wystąpienia 

opóźnienia oraz przedstawi, wraz z przewidywanym terminem zakończenia prac, planowane 

czynności zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar 

umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy. Ostateczna decyzja o zmianie terminu realizacji 

umowy należy do Zamawiającego. 

5. Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac wynikających z opóźnienia, jakie 

się okażą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest również w terminie do 3 dn · 

do uprzątnięcia terenu budowy który zaj,•,..ł_. _ 

a odbioru końcowego 

1. Odbiór poszczególnych robót budowlanyc 

każdego z etapów określonych w ha 

budowlanych będzie konieczne w. 

lub prac zanikających. 

2. Odbiór będzie następow 

i Wykonawcę, któ 

lanych ulegających zakryciu 

3. 

będzie wskazywał stwierdzonych wad lub 

nych z umową. 

ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia 

akończenia robót budowlanych. Zakończenie robót 

szone e-mailem, wraz z dowodem odbioru e maila lub w formie 

ni roboczych. 

4. o w terminie wskazanym w ust. 3 z winy Zamawiającego Strony uznają 

porządzi protokół jednostronnego odbioru w celu dochodzenia zapłaty. 

5. Sporządzenie protokołu jednostronnego odbioru nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do 

wykazywania, iż świadczenie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie 

i dochodzenia z tego tytułu roszczeń. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych robót 

budowlanych i wykorzystanie jej przez Wykonawcę w celach marketingowych. 

7. Odbiór prac częściowych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do podnoszenia zarzutu 

nienależytego wykonania części robót. 

8. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

I. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 
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1. dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 

2. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia robót" 

uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

II. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy (poprzez 

złożenie oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia) i/lub wydłużyć okres gwarancji, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy i/lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

9. Gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie 

Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła i 

ma prawo zlecić usunięcie tych wad oso- trzeciej na koszt 1 

złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagro,enia · o Wyko 

I O. W przypadku, gdy Zamawiający żąda usu cia min u 

odpowiednio o odstąpieniu od umowy al 

bezskutecznego upływu terminu usu 

11. O fakcie usunięcia wad żądając jednocześnie 

ażnionych przedstawicieli Zamawiającego 

może przerwać te czynności, jeśli 

przedmiotu umowy - do czasu ich usunięcia. 

obiektu do eksploatacji wszelkie roboty związane 

[edynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego. 

Strony sporządzą końcowe rozliczenie przedmiotu umowy uwzględniające 

ub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odbiory stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancyjnym 

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze końcowym w okresie 

rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin na ich usunięcie. 

16. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

17. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich 

usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich 

usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 
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18. Odbiory gwarancyjne będą odbywały się na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego 

pisemnego wezwania Wykonawcy. Wezwanie będzie zawierało informację kiedy i na jakich 

zasadach odbędzie się przegląd gwarancyjny. 

19. Zapisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości zł netto (słownie: złotych groszy netto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, w tym koszt materiałów niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych, dostarczenia ich na teren 

za pośrednictwem których Wykonawca wykonuje przedm · 

powierzył do wykonania. ' 

3. W przypadku pominięcia przez Wykona~ przy 

lub kosztów określonych lub zasygnalizo eh w 

w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykona 

osobom, 

m przedmiot umowy 

nieujęcia 

4. 

5. Wysokość wynagrodzenia 

przedmiotu umowy zajd 

trakcie wykonywania 

robót budowlanych nie objętych 

warli w formie aneksu do niniejszej umowy 

robót budowlanych oraz wynagrodzenie 

6. 

7. 

poinformować Zamawiającego o konieczności 

t budowlanych oraz uzyskać jego zgodę w formie pisemnej pod 

apłaty za wykonane roboty. 

u wystąpienia robót dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy 

prac będzie ustalone kosztorysem powykonawczym opracowanym na 

podstawie prowadzonej na bieżąco książki obmiarów sprawdzanej przez inspektora nadzoru lub 

kierownika budowy i zatwierdzonej przez Zamawiającego, w oparciu o stawki i narzuty określone 

na podstawie cen analogicznych do przyjętych w harmonogramie lub w przypadku gdy nie ma 

możliwości zastosowania analogii na podstawie: 

a) stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud" lub 

,,ORGBUD" dla okresu z dnia zawarcia umowy, 

b) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych 

w wydawnictwach „Sekocenbud" lub „ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia umowy, 

c) wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych 

w wydawnictwach „Sekocenbud" lub „ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia umowy, 
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d) ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być 

wyższa od średnich cen notowanych w wydawnictwach „Sekocenbud" lub „ORGBUD dla 

okresu wykonywania urnowy. 

8. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia zakresu robót oznaczają zamówienia · wynikające 

z ustania potrzeby wykonywania części (niektórych elementów) prac stanowiących przedmiot 

urnowy. Zamówienia zaniechane zmniejszają wartość urnowy i podlegają rozliczeniu 

z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, że zweryfikował ilości podane w Załączniku nr I (SWZ do SISK Z.9.2021) 

i ponosi ryzyko ich niedoszacowania. 

§ 11 

I. Zamawiający dopuszcza fakturowanie etapowe wartości 

stanowiąca Załącznik nr 2. Faktury częśc-e zostaną wystaw 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzon, ha mem. 

2. Podstawą do wystawienia faktury część] ej 

budowlanych. 

3. 

przedstawioną oferta 

złożenia zaświadczenia o zakońc 

4. prawnie wystawionej faktury 

do Zamawiającego wraz 

dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają 

5. 

a. 

Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do: 

awcy, że żadnej części zamówienia nie powierzył 

odwykonawcorn albo Wykonawca winien wskazać wartość robót 

zgłoszonym zaakceptowanym przez Zamawiającego 

b. przez kierownika robót podwykonawcy, 

znajdować się musi informacja o zakresie prac wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

c. załączenia do faktury kopii faktur/rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury/rachunki wyczerpuje ich 

roszczenia z tytułu wykonanych części przedmiotu urnowy, 

d. załączenia do faktury kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego 

o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, a także 

oświadczenia tych podwykonawców i dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą 

należności za wykonane roboty budowlane, 

Strona 7 z 13 



e. rozliczenia finansowe pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

mogą dotyczyć wyłącznie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 

6 W przypadku gdy: 

a) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, lub 

b) na moment składania faktury końcowej Wykonawca nie ma możliwości załączenia 

któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, 

c) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców za materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane z realizacją 

przedmiotu umowy, 

odpowiadającej 

7. 

8. 

umowę o podwykonawstwo, której przedmio 

Zamawiającemu umowę o podwy 

w przypadku uchylenia się od ob 

należności powstałych po 

z oryginałem 

ykonawcę, podwykonawcę 

grodzenie dotyczy wyłącznie 

Zamawiającemu przedłożonej za zgodność 

ej przedmiotem są dostawy lub usługi. 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

amawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 

czących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

emu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

ia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

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

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

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

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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I O. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli w sposób 

wystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający będzie obowiązany 

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie 

w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń 

Wykonawcy, a tym samym Zamawiającego, natomiast w przypadku zgłoszenia ww. uwag przez 

Wykonawcę, skutkiem czego będzie złożenie spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego, 

uzyskanie spornej kwoty wynagrodzenia tak przez Wykonawcę,jak i podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością sądowego rozstrzygnięcia sporu. 

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

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodze · 

Wykonawcy. 

12.Zamawiający będzie dokonywa! zapłaty 'onawcy na konto 

grodzenia należnego 

I. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 

2. Gwarancja nie obejmuje naturalne 

konserwacji. 

3. Bieg terminu gwarancji r 

przedmiotu umowy. 

w robociźnie. 

4. W okresie 

odbiorze końcowym całego 

o usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie 

O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi 

5. konawca dokonał usunięcia wad, w szczególności związanych 

edmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

· nych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym 

6. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji umowy w okresie gwarancji 

i rękojmi okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od daty wymiany tych materiałów. 

7. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 

9. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

I O. Strony oświadczają, że niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego. 

Strona 9 z 13 



11. Wykonawca w okresie gwarancji rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o: 

a) zmianie siedziby, nazwy firmy lub formy prawnej Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

I. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami 

umowy, a współdziałanie to jest konieczne do wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiaj 

współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowied · 

z zagrożeniem odstąpienia od umowy~ razie jego 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać d adnie ..---- na realizację umowy. Wezwanie będzie stosow 

bezskuteczności wezwania. 

Odstąpienie od umowy przez Zama, 

2. Zamawiający będzie uprawni 

wyznaczania terminu doda 

a) 

ewnienia koniecznego 

krótszego niż 7 dni, 

rygorem 

ne prawo odstąpienia) bez 

skazanych w harmonogramie, wyniesie co 

b) ków wynikających z niniejszej umowy lub 

d) 

e) 

sposób nienależyty, a po upływie 7 dni od wezwania 

przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy 

tych naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

konywanie prac na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego, 

ace niezgodnie z projektem, 

f) gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy I 0% wartości umowy, 

g) względem majątku Wykonawcy postawiony został wniosek o upadłość, 

h) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku 

na rzecz wierzycieli, 

i) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji działalności gospodarczej, również w razie 

likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu - 
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o ile umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej - ma skutek wyłącznie do nieodebranych części 

przedmiotu umowy. 

4. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane części przedmiotu 

umowy, a wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane 

w umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) - 

proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót budowlanych. 

5. Postanowienia Umowy nie mają zastosowania do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 Pzp 

lub jej rozwiązania na podstawie art. 145a Pzp. 

6. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 145 Pzp lub rozwiązania umowy na podstawie 

art. 145a Pzp, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, 

wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie o 

niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych robś 

stanu zaawansowania robót budowlanych.~ 

7. W wypadku odstąpienia od umowy W naw ...-- .. 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

sporządzi szczegółowy protokół i 

w przypadku niestawienia się 

inwentaryzacja 

korespondencji 

czym wysokość tego 

owie, a jeżeli będzie to 

- proporcjonalnie do 

aniu wysłanym najej adres, 

zaadresowanej 

esie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

c) konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

izacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

emu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 

e) Wykonawca Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz projekty wraz 

z dokumentacją powykonawczą dla robót wykonanych, 

f) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez mego 

dostarczone lub wzruesrone, uporządkuje protokolarnie przekaże teren budowy 

Zamawiającemu; w przypadku nie przekazania terenu budowy w powyższym terminie, 

Zamawiający ma prawo jednostronnego przejęcia terenu budowy, a także w szczególności: 

likwidacji wszelkich zabezpieczeń i usunięcie wszelkich rzeczy znajdujących się na placu 

budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, który oświadcza, że takie działania akceptuje i wyraża na 

nie nieodwołalną zgodę. 

g) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 
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h) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 

dnia odstąpienia i przez niego odebrane, 

i) Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny 

sposób kosztów budowy, 

j) Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu po wykonaniu 

obowiązków opisanych w pkt od 1) do 5), 

k) W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i sprzęt opłacone przez 

Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, 

I) Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, 

których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji. 

§ 14 

1. 

2. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia zg 

w wysokości ustawowej liczone od d ty wy 

3. 

0,05 % wartości usunięcia w 

ust. 1 umowy. 

karę umowną w wysokości 

ięcej niż 1 O % wartości § 1 O 

4. ania lub nienależytego wykonania umowy 

awiający lub Wykonawca może dochodzić 

1. konywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

2. Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 

3. Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane osobiście, drogą elektroniczną za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres Zamawiającego lub 

Wykonawcy określony przy oznaczeniu danej Strony. W przypadku wysłania zawiadomienia listem 

poleconym, przyjmuje się, że adresat zapoznał się z treścią zawiadomienia najpóźniej w terminie 

14 (czternastu) dni od dnia wysłania listu poleconego. 

4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
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6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr I - SWZ SISK Z.9.2021, 

2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy, 

ZAMAWIAJĄCY 
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TYllJl RYSUNKU 

UKŁAD FUNKCJONALNY 
RYS NR. 

A-01 

I' 

V 



wnęko w suficie no gt. 
10cm; wewnqtrz ukryte 1r . . 
swioUo LED, pockrestojcce 'dostow,ono sc,anko g-k; no. 
cegle na ścianie pelnq wysokośt pomieszczenia g 

.-' ;~_'s' zoo 

ekran zomontowon do sufitu 
wtosciwego; kaseto no równi z 

poziomem sufitu podwieszonego 
WN 

114,5 140 151 

system zowieszen obrazów 
NIELSEN POLSKA; no 
krawędzi łcczenio sufitu i 
Scion)'..:.':.i.}.'c..! ~-----~-~--'-~----,~-~,----,-----;---,--,---- 

: 

' " ,:..::: 

~-+ 
1 

system zowięszen obrazów 
N1ELSEN POLSKA, no 

~- krawędzi tqqzenio suf:
1
~u u 

1 -~, sc,ony 
-{'_ 

,_ 
~ 

( ' . 
'::!::' 

3 

3 3 
-t-- - 

·• r,~ .1 hl~\ 'V/.iJ \\ )1 \~ 

i- -~ =· - - +-- --- 

+ 

3 

\ 
--t----1- \ t--'-+- ---'-- 

\ 
~ rL..-.l... 

3 
--+- 
-;\\ 

\~, 

t· 

3 

- -1- +· 

+- - --------- t-· 

·t- 

4 

- +- \. 
--~- 

-+- 

2 :e 2 
---L- 

4 

hp=Ocm 

+----·-· 

-,-- 

2 

2 2 2 2 2 
t- 1 - 

system zawieszeń obrazów 
NIELSEN POLSKA, no 

krawędzi lqczenia sufitu i 

won1co tqczemo sufitu L__ , ok:en dachowych 

.;..::;:::r------=--...;...:::: - ':T 
---4------L 

H = od 
4 375,3cm - 1 

402,3cm 
(ramy) 

4 

LfGENOA: CJ wnęki w suficie 

CJ ścionko g-k 

system golery~y - Nielsen P~sko 

UWAGA1 

I. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRlYPNJKU 
RCZBIE2N0SCI KONTAKTOW/ł SI( Z PROJEKTANTIM. TIL: 
533 516 058, 606, 714, 847. 

2. WYSOKOSCI PODANE 00 POZIOMU W'IKOŃCZONEJ POSADZKI. 
J. WIZUALIZACJE WYKON'IWANE NA ETAPIE ARAN2ACJI Sl.U2Ą 

JEDYNIE CELOM POGL,IOOWYM. 
4. UWZGLĘDNIĆ WIĘKSI,\ ILOŚĆ POOKtADEK POD SZ'INY, 

SYSTIMU GALER'IJNEGO NIELSEN POLSKA - WIĘKSZY 
UDŻWIG LISTWY. HACIYKI WYIRlYMUJĄ OBCIĄ2ENIE 5KG. 

NR.WAI 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARI\NŻACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTM 
PROJEKTOW,'\ 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 / p. K211 
50 -012 Wrocław ~o- 

IN~\ESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia li 12 
BRAN2A IMIĘ I NAZV,1SKO NR.UPR.BUC. POOPI S 

pro,el,.lo1vłlł Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 

pro,ektONai Monika Radaszkiewicz 
()SOWai Monika Radaszkiewicz 

STADIUM P.WYKONAWCZY DATA 11.01.2019 SKALA 1:50 
TYl1Jl RYSUNKU RYS NR. 

SUFIT ORAZ NOWOPROJEKTOWANA ŚCIANA A-02 



-- -- 
~ [3 -- -- 

I I 
I ' 

' 
' ~= ~'2 .. \Js EKRANU I ' I tf ~ _ nos1osn;.,,;e do ..: I 

·~=i ekro? zomontowonv do. su~tu PROJEKTORA 
przesun,~-~ wtosc1wego; kaseto na rovru ~ "\. lokm,zocio = 

f-{K2~ poziomem sufitu podwieszonego - pod stołem 
I WNft<A \ \ colerioqowy I 

inlylocio \ V OŚ LAMPY 

A • 
1 cg] 1 cg] 1 cg] 1 ~gi 

(® \ 
~ I 

11..._ 
inlylocio 171 

\ 110 \ I .•. 
I 

\I :!j 
k r I! 

1 3 3 3 1 
~~k ~i i ej 

(® ~ (® \ 
·. 

intylocio I,~ 
loowe .. n,e I, m1e1scow1 
projek' bro (w o, i nowego 

~ )=22.m ekronu 
K'.K2 x1J--ł- 

Ir· 1 3 3 3 I 1 

~- ~;' 

1.: inlyloc10 (® - - (@ - - (@ ,e- '. .. 
t 215cm 61 61 ~- ~' f-0 I 

\j~ , 
~~- )=22.m 

I ' 
'.{K2 

1 1 1 1 
x1}- 1~ 

1 I I 

łi ;i d I: lłłi I \ie__ I I 
_Il=/ I 

130,6cm 130,6cm 

, ... ----- -- - , -, 
' / 

/ 
]~I ii% ' ' ' ' ok. 5 - - - - ' ' ' ' 65,5 65,5 2 2 2 2 2 ' I ' I ' j=;'._ ~ ' 

~ ,, ~0i ~ ' I• - A!,IRM 
' ~ ~ hd•137,7cm . I I• Kx2 szer.11cm, 

I - - - I~ rv<~ h- 
+!,Jem 

"' ·" 
I----, ""- od istwy ~,;, ~ - ~ v. J loł<O lizocjo_ 

2 2 2 2 2 ;J NAGI.QŚNIENIA ~ nagl~oemo 
h<lolna=IScn .; ~ - t: =,~ :,; - - - B h=? ' ~ 

• zole!no!ci '-.._ \.I_/ i(?, od "9rowy -........nowe oświetlenie sufitowe ISALA srsr JNAI nowe oswietlenie sufitowe 
OŚ LAM~ - szyny z kierunkowymi - szyny z kierunkowym i I 

§ halogenami pow.135,8m2 holoqenomi i(' h=284 8cm I nowa s~no ~ zasłony; wonico toczenia sufitu nowo szyno pod zasłony; ~!Kl~aijg t 
noPtdv pod JOClony\ 

:~ L 
'sterowano elektrycznie - /___ , ol<:en dachowych / sterowano elektrycznie - 

_(~ mieiscu stof)'fh) . 
staowaneelektrycme , (w miejscu storyc!!) haok.~ 

.;<f ), ·<,,;,· ,i ,, <'I ;/(<ff{(((r'{JJfh11 <1m;,<1f((,S: l<jl}•ffi} (,;WVJJ)f;H((f.lf,(~) ( lf,um, i:u,1; ' !f,/ ,,,,lj,r'.JJjfji)j/ i} 
971,5 r,: 

)=22..xm ~ -·L po<laa,nio ,ą,p, H - od ,2 pod zcsl ony 375,3cm - ,t-~ 
I h-ok. 2115cm 402,3cm 
' hp=Ocm 

(ramy) 

' .zł 
I 
I I 

t~ d. LEGfNOA: I A1
8
2~ I opis ·oprowo-łqcznik· - instolocje bez zmian '"- I PROJEKT ARANżACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ w NAZWĄ! EJ wyjScie do oprawy - inslolocje projektowone 

ADRES URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH OOIEl<TV wiszqcej/plofonu Ll schematycznie oznoczooe I \J'" I wyjście do kinkietu goborył.y opraw oświeUeniow)dl - LEMUR ARCHITEKCI ~o- B wwowadzenie pod!. oprawy wg zestawienia JEDNOSTM ul. Kościuszki 34 / p. 1<211 ' moteriofow~o PROJEKTOW•\ do oprawy LED F7 sch~otycznie ?zno~zooe 50 - O 12 Wrocław rn IQCZnik schodowy L____J projektOf'y multimedicłne 

[lJ lqczn~ schodowy podw6~y 
lJ!l&,I; IN~\ESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia li 12 
1.'ltszystkle wyrruory siw-owdzie oo budowie. 

BRANV, IMIĘ I NAZVo1SKO NR UPR.BUD. POOPIS 2. W rozie rozbie1nosc i kontokto"oc się z projeklonlem. I -{'21 gniozdo podw6~e 3. Przed rozpoczęciem proc nolety wy kOl'IOĆ obmiar no budowie. 
pro_eflto .... 111 Maria Kobylańska 4. Wysokokl gnlaid/lqcin!k6w podooo do osl od l)ł:onczonej podłogi. Loko!izocję 52/DSOKK/2012 [TI gniazdo pojedjncze gni<lzd nolezy rozpolrywac colościowo lqcznie z rysunkomi szczegółowymi wnętrz. 

W razie rozbieznośc:i - skonsultowoc się z J)(OjeklOfl!em. pro_eklONał Monika Radaszkiewicz 
[!12] elementy instaloc; olormowej 

5. W pnypodku kilku gniozd/tqcznik6• oznoczonych w tym samym miej9CU, 
nolefy wykonoc je we wspólnej ramce. Wymiary podano do osi ramki. 

()50Wal Monika Radaszkiewicz 6. Dopasowanie istniejqcych lqcznik6w ze tr6dełm $wiotto nolety potwierdzic no 
[fil] kamero 7_bud~~ 'olfdg ~~m,°2~~~:~00:C~iuoo POJEDYNC ZE. 5TADIU\1 PWYKONAWCZV DATA l 11.01.2019 SKALA [ 1 :50 LJ oznaczenie osi TYT\Jl RYSU~KU RYS NR 

- instalacje do przesunięcia INSTALACJE ELEKTRYCZNE A-03 
I 

/4;' 



r 
j, 

-c.-~~~-b~--- 
SALA SESYJNA 
pow.135,8m2 
h=284 8cm 

CYKLINOWANIE I ODŚWIEŻANIE 
ISTNIEJĄCEGO PARKIETU 

• I '--'-- 

" ... _~-:= ~r :._=---:--::-_--==-=:=-~~::.:..._-_::.~~::: :-:.:-=-~_--: .. -~~:c-i: -:-;...-',_~=~~+-~~--~'li 
j( 1 H = od 375,3cm -' 

) \ ,· 402,3cm (ramy) , ,..------ -· 1 

i\ --- ( \- 't 're--~. - , 
\ I .__,, L i 

I' _ hp=Ocm j · ·-' 1 

i i' 

r 

; ~..._ _, j .,. - \~ - / 

, I 
'-- I 

--=-, 

-i,----~ 

- 1 
-- '-- 

_j l 

r - ,-... 

___ j t..____.I 

-- 
-;;158.,...1,.., __ -_--,\,, 

284,8 
' I 

LISTWY PRZYPODtOGOWE - ORAC DECOR 
SXl 18 - malowane farbą ścienną. H=13,8cm 
PtYTKA KLINKIEROWA - 21 Ox32x65 - z 
jasną fugą 
ściono malowano farbą wraz ze 
sztukaterią ścienną, przypodłogową i 
sufitową- RALSTON - PROJECTEX MAT 
NSC S SOON 
TAPETA - REBEL WALLS - HIDEWAY - 
Rl 6021 - 249,5X27 I 
sufit malowany farbą - RALSTON - 
PROJECTEX MAT - kolor NCS S SOON 

GRZEJNIK ISTNIEJĄCY 

PODtOGA ISTNIEJĄCA 

UWAGA1 

I. W1MIARY SPRAWDZIĆ NA BUDO'ME. W PRlYPADKU 
ROZB1E2NOSC1 KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. TEL: 
533 526 D58, 606, 714, 847. 

2. WYSOK~I POOi.NE OD POZKJMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI. 
3. 'MZUAUZACJE WYKONYWANE NA ETAPIE ARANŻACJI SI.UŻA 

JEDYNIE CELOM POGL>l)OW'(M. 
4. NOWOPROJEKIOWI.NE LISTWY POotOGOWE NALEŻY DOCINAĆ 

POD KĄTEM 45 STOPNI - NIE UŻYWAĆ KSZTALIEK 
NAROŻNIKOWYCH. 

5. LIKWIDACJA OBECNYCH LISTEW PRlYPOotDGO\IYCH NA 
NOWE. 

6. WSIYSIKI[ LISTWY MAI.OWI.N[ FARBĄ W KOLORZE ŚCIAN. 

NAZWAI 
ADRES 
OOIEKTU 

PROJEKT ARANżACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTM 
PROJEKTOW,\ 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 I p. K211 
50 - 012 Wrocław 

.~o- 
IN~\ESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia li 12 
eRANtA IMIĘ I NAZY,151(0 NR. UPR. BUD. POOPłS 

oro.ekto,.,.et Maria Kobylańska 521DSOKK/2D12 

pr'l_ektONał Monika Radaszkiewicz 
f)SOW31 Monika Radaszkiewicz 

ST.\OIU\1 P.WYKONAWClY DATA 11.01.2019 SKALA 1:50 
lYT\Jl RYSUNKU 

OKŁADZINY ŚCIENNE, LISTWY, PODŁOGA 
RYS NR 

I A-04 



~ 

I 
I 

godło (producent nomobg.pl, 
orzeł no czerwonej tarczy 

srebrotzloto 65x75cm, 
symbol: Orzeł SrAL+TC-75cm) 

nowoprojektowono ścianka gk na 
pelnq wysokość pomieszczenia 

H=284,8cm: 
koostrukcp ścianki mocowono do 
sufitu wfościwego (po demontożu 

fragmentu 
sufitu podwieszon~o. potem - 

uzupe-fnienie); stelaż ścianki 
uwzględniojQcy zawieszenie 

godła państwowego; molowono 
lcrbq 

SZe'" . i wys. 
10an 

t:l 

I I 
Ir--~----~-----~~ 
I I ' I I 
I I 1J 
,, 11 
11 11 
I I t-1 

.I I . . U 
~ ~-----_--------1~~ 

dokiodno wysokost 
[ sufitu właściwego 

po demontażu 
kasetonów 

wnęka w suficie 
na wysokość 
10cm, pod 
oświetlenie LEO 
klinkier na no 
całej ścsmie; 
r6wnież za 
sc~nkQ g-k: 
układany z jcsnq 
lugQ 

LEGENDA 

I I 
I r--------1 I ,. ., 

wnęka w suficie podwieszonym pod 
oswietlenie led 

PtYTKA KLINKIEROWA - 21 Ox32x65 - z 
josno Iuqo 
Sciono malowano forbq wraz ze 
sztukoteriq Sciennq i przypodlogowq - 
RALSTON - PROJECTEX MAT - kolor 
NSC S 500N 
kaseta ekranu projekcyjnego ukryta w 
suficie podwieszanym 

grzejnik istniejqcy 
schematycznie opisane gabaryty 
opraw oswietleniowych 

UWAGAI 
I . WYM~ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRlYPADKU 

ROZBIE2N0Scl KONTAKTOWAĆ ~~ Z PROJEKTANTEM. m, 
533 526 058, 606, 714, 847. 

2. WYSOKOŚCI POIA'.NE 00 POZIOMU W'IKOŃCZONEJ POSADZKI. 
3. WIZUALIZACJE W'IKONlWANE NA ETAPIE ARAN2ACJI SlU/A 

JEDYNIE CELOM POGLĄDOWYM. 

NAZYI A I 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARANżACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTKA 
PH.OJEKTOWA 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 / p. 1<211 
50 - 012 Wrocław 

.~o- 
INWESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła 1112 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR. uPR. aua POOPIS 

pror)klo•,•;;,ll Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 

"'0,.,.,0.-. .. 1 I Monika Radaszkiewicz 

,,wwal / Monika Radaszkiewicz 

STADIUM I P.WYKONAWCZY I DATA l11.01.2019ISMLAl1:50 
MUŁ RYSUNKU I RYS. NR. 

PRZEKRÓJ 1-1 A-05 



--e, .. 

1111 =.:;=ł ,r.::w=~-hb T'" ,-;· T'H~•;·;: "' I 100 ~t 100 ;f 100 :i· 100 Paf 100 t 100 6ł4r~~~i~~~::K:-;:e 
kasetonów 

no,a SZ)flo pod 

I~~ I / 1.----, I .--i I I 
zasłony; slerowo~o 

111 1 

;llln1nll I I t 

elektrycznie 

.,w,w 

~ 

,li; (·l ':) 

Q o 
-.- 1\ t - 
:•1 J i.l' 

il 6 )'I. 61 B 66 
I~ 

' ' 
181,5 

m 
:11 
,-1:, 

( I••! 
i•11 IL! 

'1, 
lu -1 

~ 

:f□:r□:r□ 
~ 

~ ~ 

~ ~ 

~ 
I -~ 

• 

cateringowy 
ztukolerio no scianie, 

mo~ono forbq 
seenne, docięta pod 
kqtem 45 stopni 

wymiona wszystkich 
gniazdek i 
wtqcznik6w no nowe 

sclenrq 

L:GEN[>A 

wnęko w suficie podwieszonym pod 
oświetlenie led 

PtYTKA KLINKIEROWA 21 Ox32x65 - z 
jasną fugą 
ściano malowano farbą wraz ze 
sztukaterią ścienną i przypodłogową - 
RALSTON - PROJECTEX MAT - kolor 
NSC S 500N 
sztukaterio ścienno - ORAC - P8020 - 
H=6CM - I I grzejnik istniejący 

I : - - --- - -- : I schematycznie opisane gabaryty 
opraw oświetleniowych 

UWAGA! 
I. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYP/.DKU 

ROZBIUNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. TEL: 
533 526 058, 606, 714, 847. 

2. WYSOKOŚCI PODANE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POS/.DZKI. 
3. WIZUALIZACJE WYKONYWANE NA ETAPIE ARANŻACJI SlUŻ,\ 

JEDYNIE CELOM POGLĄDOWYM. 
4. SZTUKAT[RLĄ DOCIĘTA POD KĄTEM 45 STOPNI. 
5. WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE - POlOŻENIE I OtUCOŚCI 

MASKOWNIC I PROWADNIC NALEŻY USTALIĆ NA MIEJSCU, 
TAK ABY UlYSKAĆ EFEKT KONTYNUACJI ZAMIERZONYCH LINII 
I UNIKNĄĆ ZAHACZANLĄ ZASlONAMI O INNE ELEMENTY 
(WYKLUClYĆ KOLIZJĘ Z SZNĄ 110.) 

NR:WAI 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARANżACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 / p. 1<211 
50 - 012 Wrocław 

.~o- 
INWESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia 1112 
8RANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR, BUD PODPIS 

pro~klowal Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 

Monika Radaszkiewicz 
I-----+--- ---+------ 

Monika Radaszkiewicz 

pro;cktował 

f)SOWal 

STADIUM P.WYKONAWCZY I CATA l11.01.2019ISMLAl1:50 
MUtRYSUNKU 

PRZEKRÓJ 2-2 
RYS.NR. 

A-06 



-f!~ 

doldodna wysakalt 
sufitu właściwego: 

po demontażu 
k.oseton6w 

<I') '° .n .n .n nowo szyna pod 
N N C"I N N zasłony; sterowano 

'A IDO 100 50 100 50 100 50 100 108 100 50 100 elektrjcznie 

~I□:□:□:□ 
"o:□:□ :~□{□ 

::::f 

:i:,I f 
I ,·;1,·J ·1 

,1,,-el 

)'I I f" 

,"".!1 1 

a 

sztukateria na Scianie, 
malowana farbQ 
sciennq, docięto pod 
kotem 45 stopni 

tl„J 
l.l 

" l,1 ,f 

scie nnu 

LtGEN[•A 

I I 
I' ---, I : ----- - : 

wnęka w suficie podwieszonym pod 
osw ietlenie led 

PmKA KLINKIEROWA - 210x32x65 - z 
jasną fugą 
ściano malowano farbą wraz ze 
sztukaterią sciennq i przypodłogową - 
RALSTON - PROJECTEX MAT - kolor 
NSC S 500N 
sztukateria ścienno - ORAC - P8020 - 
H=6CM 

grzejnik istniejący 
schematycznie opisane gabaryty 
opraw oSwietleniowych 

UWAGA1 

I. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU 
ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SI[ Z PROJEKTANTEM. TEL: 
533 526 058, 606, 714, 847. 

2. WYSOKOŚCI PODANE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI. 
3. WIZUALIZACJE WYKONYWANE NA ETAPIE ARANŻACJI SlUi.Ą 

JEDYNIE CELOM POGLID()WYM. 
4. SZTUKATERIA DOCl[TA POD KĄTEM 45 STOPNI. 
5. WYMIARY PODANO ORIENTACYJNIE - POlOŻENIE I IX.UCDŚCI 

MASKOWNIC I PROWADNIC NALEŻY USTALIĆ NA MIEJSCU, 
TAK ABY UlYSKAĆ EFEKT KONTYNUACJI ZAMIERZONYCH UNII 
I UNIKNĄĆ ZAHACZANIA ZASlDNAMI O INNE ELEMENTY 
(WYKLUClYĆ KOLIZJE Z SZ>fĄ ITD.) 

NAZo/lAI 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARAN2ACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 / p. 1<211 
50 - 012 Wrocław 

.~o- 
INWl:STOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia li 12 

BRANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR. BUD POOPIS 

prOjt!klowal Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 

p<O)ł!klow,lł 

rvsowar 

Monika Radaszkiewicz 
---+-------+------! 

Monika Radaszkiewicz 

STADIUM P.WYKONAWCZY I DATA l11.01.2019IS•ALAl1:50 
TYTUŁ RYSUNKU 

PRZEKRÓJ 3-3 
I RYS NR. 

A--07 
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WIDOK Z PRZODU 
LEGENDA RZUT 

~ 4_§_ M 46 ,jJ 

~ 

ro ;,:; 

ro ;,:; 

'!J 

N 

'[/ 

~ 
'[/ 

~ 
'[/ 

ro g 
■ I ;1 I szafka zamykana 

na klucz 

ro g 
■ I ;1 szafka zamykana 

na klucz 

I 
~ 

= ro ;,:; 
I 

N 

= 
ro 
-',- 

~ 57.3 ~~ 57.3 ,,p 
60 ____ 60 

g 

Pm A MDF LAKIEROWANA - PÓlMA T - I - I KOLOR NCS S 500N 

NIEWIDOCZNY KORPUS MEBLI I PótKI - Pm A E==s LAMINOWANA - U 8685 SM - BIEL ALPEJSKA 
- ONE WORLD s~ss KRONO 

UCHWYTY MEBLOWE - TIP ON 

UWAGA1 

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU 
ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. 

2. WYSOKOŚCI PODANE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI. 
3. WIZUALIZACJE WYKONYWANE NA ETAPIE ARA~ŻACJI StUŻĄ 

JEDYNIE CELOM POGLĄDOWYM. 
4. WIDOCZNE ELEMENTY PLYT, PROSZĘ WYKONAĆ W LAKIERZE - 

TAK JAK FRONTY. 
5. DEKORACYJNE, FREZOWANE FRONY SZAF. 
6. UKRYTY COKót SZAFY. 
7. UCHWYTY TIP-ON. 
8. SZAFA NA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA. 
9. PIERWSZA PótKA OD PODtOGI, BEZ PIONOWEJ PRZEOZIAt.Kl. 
10. SZAFKI ZAMYKANE NA KLUClYK. 
11. W RAZIE NIEJASNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM. 

TEL: 533 526 058, 606 714 847. 

• I :I I szafka zamykana 
na klucz 

WIDOK Z GÓRY 

l 
/ 

' / ' / 

' / ' / 

' / ' / X X 
/ ' / ' / ' / ' / ' / ' '-./ ' 

60 _§_O 

120 

N/>2.WAI 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARANŻ.ACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 / p. K211 
50 - 012 Wrocław 

,~o- 
INWESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia li 12 

BRAN ŻA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR BUD POOPIS 

pro~klowal Maria Kobylańska 

Monika Radaszkiewicz 
O------+---- ---+----- --+------i 

Monika Radaszkiewicz 

p(OJt!klOmłl 

f)·~wał 

52/DSOKK/2012 

STADIUM P.WYKONAWCZY I DATA l11.01.2019ISMLAl1:50 
TYTUŁ RYSUNKU 

SZAFA 
RYS. NR. 

A-08 
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N>:1:NA I 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARANżACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 I p. 1<211 
50 - 012 Wrocław 

.~o- 
INWESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia li 12 
BRANZA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR.BUD PODPIS 

pro)dktowal Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 

IJfOJeklowdl Monika Radaszkiewicz 
ry~owat Monika Radaszkiewicz 

STADIUM P.WYKONAWCZY I [•ATA I11.01.2019IS•ALA 
TYTUŁ RYSUNKU 

WIZUALIZACJA 
RYS. NR. 

8-01 
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N>ZWAI 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARAN2ACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 / p. 1<211 
50 - 012 Wrocław 

.~o- 
INWESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawia 1112 
BRANtA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR, BUO PODPIS 

pn>~k\OWHI Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 

p!"OjtJklowol 

ry:;,owal 

Monika Radaszkiewicz 

Monika Radaszkiewicz 

STADIUM P.WYKONAWCZY I DATA l11.01.20191SMLA 
MutRYSUNKU 

WIZUALIZACJA 
RYS. NR. 

~2 
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NAZWA I 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT ARANŻ.ACJI WNĘTRZ SALI SESYJNEJ W 
URZĘDZIE MIASTA W SIECHNICACH 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

LEMUR ARCHITEKCI 
ul. Kościuszki 34 I p. 1<211 
50 • 012 Wrocław 

,?Q, 
INWESTOR Urząd miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła 1112 

BRANZA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR BUD PODPIS 

Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 
I-- --+- .. 

Monika Raoaszkiewicz 
+---- 

Monika Radaszkiewicz 

1,N' Ojt!klow,ll 

p!Oł(tklOwdł 

l)l>Q W,Jł 

STADIUM P.WYKONAWCZY I DATA l11.01.2019ISlv\l.A 
M\JlRYSUNKU 

WIZUALIZACJA 
RYS NR. 

B-03 



·O· ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WNĘTRZA SALI SESYJNEJ, URZĘDU MIASTA W SIECHNICACH 

POM Lp. RODZAJ PRODUKTU IL. CENA CB'-lA • suma I SKLEP/UWAGI I ZDJĘCIE UWAGI: LINK I EJSWIWA_ll:ll!T 

I I STOLARZ: Fornir dębowy, 
STOLARZ dodatkowa półka na PRODUCENT: Mównica, model: Oblique, 

MÓWNICA MOBILNA I 1 I 4 000,00 zł I 4 000,00 zł l™D/PR~UCEN dokumenty, na kółkach do http://www.mownice.com.pl/m% seria Komfort. Z zew. Wykonane: drewno 
62CM x 45CM x 105CM podłóg miękkich. Płyta o gr. C3%83wnice.html R3230 RU Canyon Oak. Wnętrze: RAL 

MÓWNICE.COM 6cm. Białe półki w środku. 9003. Cena netto: 9780,00 zł. 
Cena netto. 

STOLARZ STOLARZ:Fornir dębowy, PRODUCENT: Opcja szer. 270cm, gł. 82cm. 

(~ • Stół Empora, seria Premium. W cenie 

2 ISTÓl. PREZYDIALNY I I 13 800,00 zł I 13800,00 zł ITMD/PR~DUCEN ~I 
szkio oklejone folią mrożoną, http://www.mownice.com.pl/sto zestawu: kasetki mediaport, wbudowany 1 blat o gr. 8cm. Cena netto. 270CMx80CM W tej opcji telewizor na %C5%82y-konferencyjne.html ekran w blat stołu, logotyp. Wykonane: fornir 

MÓWNICE.COM R3230 RU Canyon Oak. Szkło mrożone. 
osobnym stojaku. Cena netto: 34970,00 zl, 

Kwota netto, Biurko na 
kółkach miękkich, z 

3 I BIURKA NA KÓŁ.KACH Z I I I I PRODUCENT I f 3 4 I hamulcem, blenda na lhttp://www.mownice.com.pllsto 
1 3 870,00 zł 3 370,00 zł MÓWNICE.COM froncie. bez opcji składania. %C5%82y sk%C5%82adane.ht BLENDĄ 320CM x 80CM Kolor blatu: RAL 7047 mat, ml 

kolor stelaża i blendy: RAL 
9003 mat. 
--- 

Kwota netto, Biurko na 
kółkach miękkich, z 

4 I BIURKO NA KÓŁ.KACH Z I I I I PRODUCENT I y z 4 I hamulcem, blenda na lhttp://www.mownice.com.pl/sto 
1 3 390,00 zł 3 390,00 zł MÓWNICE.COM froncie, bez opcji składania %C5%82y sk%C5%82adane.ht 

BLENDĄ 230CM x 80CM '\ Kolor blatu: RAL 7047 mat, ml 
kolor stelaża i blendy: RAL 

9003 mat 
+ cena dostawy 2470 netto 

Kwota netto, Biurko na 

BIURKO NA KÓŁ.KACH, 

I I I f a 4 I kółkach miękkich, z_ lhttp://www.mownice.com.pllsto I PRODUCENT I 5 IBEZ BLENDY 230CM x 6 3 270,00 zł 19 G20,00 zł MÓWNICE.COM hamulcem, bez opej %C5%82y sk%C5%82adane.ht 
skladama. Kolor blatu: RAL 

80CM ., 7047 mat, kolor stelaża: RAL ml 
9003 mat 

Kwota netto, Biurko na 
kółkach miękkich, z 

STÓŁ. CATERINGOWY I 
I I I PRODUCENT I i a 4 I hamulcem, bez opcji rttp:llwww.mownice.com.pl/sto 

6 INA KÓŁ.KACH, BEZ 1 3170,00 zł 3 170,00 zł MÓWNICE.COM składania - Wymiar: 220cm x %C5%82y sk%C5%82adane.ht 
BLENDY 220CM x 60CM I> 60cm. Kolor blatu: RAL 7047 ml 

mat, kolor stelaża: RAL 9003 
mat. 

~~ ~ 



GALERIA NOTI 

KRZESŁA I I I WROCŁAW- i 
~ 

I kwota netto, RAMA: 
29 350,00zł 10 150,00 zł I BRANIBORSKA MIODOWY 099. hllQ://www.fameg.QI/Produkt 7 !KONFERENCYJNE TAPICERKA: NORDIC 128 lvKategoriaProdukt/13/512 40,BUDYNEK 

OMEX 
l J 

Dwie opcje do wyboru. 

GALERIA NOTI 

KRZESŁA I I I 
WROCŁAW- kwota netto, RAMA: DĄB httQ://www.fam!l!J.QI/ProduktyRo 

7A !KONFERENCYJNE 29 618,00zt 17 922,00 zł I BRANIBORSKA NATURALNY 005; dzinaAranzacjaProdukl/17/'2,214 
40,BUDYNEK TAPICERKA: NORDIC 128 l1ł 

OMEX 

httQs://www.sfmeble.QI/Qomiesz 
czeniafiadalnia/krzesla/krzeslo- 

KRZESŁA DLA 

1~301 I I 
sklep 

I ~ 

I TAPICERKA: ciemny grafit, I nova-ciemnoszare-nogi-czarne- 
8 IPUBLICZNO$CI 375,20zl 375,20zł RAMA: czarne gięte nogi, fornir- 

51x55x77,5 interenetowy fornir topola/brzoza toQolabrzoza?gclid=EAlalQobC 
hMli8ee2Q333glV20eaCh3dagx 

I 
leEAQYASABEgJeQvD BwE 

I Dwie opcje do wyboru. 

GALERIA NOTI 

~ 

KRZESŁA DLA 

1~301 I 
I WROCŁAW- 

Kwota netto, MATERIAŁ: 
drewno bukowe, lhllQ://www.fameg._QliProdukt 

8A I PUBLICZNO$CI 423,00zł .Q3,00zl BRANIBORSKA WYBARWIENIE· l/RodzinaAranzaqaProdukt/1 
49x52x80 40,BUDYNEK · czarna 7/13/665 

OMEX 
bejca --- 

na wymiar wg projektu - 
BIURKO 

I I I 
I STOLARZ TMD ' I kolor biały NCS S500N, 

9 I PROTOKOLANTA szer. 1 2 000,00zl 2 J00,00 zł PAWEL lakier satynowy, dodatkowa 
80CM x gł. 60CM Wl$NIEWSKI półka do odkładania 

dokumentów. Cena netto. 

SZAFA PODWóJNA 16 1120CM x 285CM x 60CM 5100,00 zł 
STOLARZ TMD / 

5100,00 zł I PAWEL 
Wl$NIEWSKI 

STOLIKI KAWOWE Z 11 I DREWNIANYM BLATEM 3 829,00 zł 2487,00 zł 

GALERIA NOTI 
WROCŁAW 

BRANIBORSKA 
40, BUDYNEK 

OMEX 

na wymiar wg projektu, kolor 
NCS S500N, lakier satynowy 

Wymiar 55x39, blat fornir - 
dąb naturalny 4900, 

konstrukcja stal 
szczotkowana 

httQs://www.noti.Ql/meble/stoly-i 
stoliki/tritos-1.html 

~ 
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(I) 

~ 
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12 IPUFY 8 190,00zl 
sklep internetowy 

1 520,00 zł I DAMNET DOMAR 
WROCŁAW 

13 !KINKIETY BIALE 3 

O$WIETLENIE 
14 lusrwows - suarows 

BIAŁE 

11169,38 zł 11169,38zl 
MADERO 

OSWIETLENIE 

15 !LISTWA LED (ZA CEGI.Ą) dowyr,eny d,J wyr,eny I sklep stacjonarny 
~~ 

1,,,,, .. ~··••"''fłł.
1
;/, "" ,.:i-.,.. ;.J'~""'l' , ... ~ .... · ~~-- ,,,, . • '."li......... ,~ .. 

•~t •• .... -· 
Biała neutralna 

śr. 40cm, pufa do lhttps://damnet.pl/pufy/1372- 
ew.przetapicerowania sherman-b.html 

kolor biały mat; 4000K; kąt lhttps://www.aqform.com/pl/refle 
świecenia 38 stopni, nr kat ktory.QRLED-move-230V- 

12530-MS40-F1-PH-03, reftektor,QR8161 
cena brutto 

cena netto, po wyborze 
modelu zostanie 

przygotowane zestawienie I https://www.aqform.com/pl/refle 
do zamówienia; szyny wraz ktory.QRLED-move-230V- 

z 12 halogenami łącznie; track,QR8166 
4000K, kąt świecenia 38 

stopni, cena brutto 

zakup po stronie 
wykonawcy, odcień 

neutralny, długość listwy 
9,2mb 

FIRMA ZAMIENNA: MAX FLIZ ul. Mińska 
60A Wrocław - Kacper Ślusarek. Cena za 

zestaw-11867 42 zł brutto. 

16 I SYSTEM ZAWIESZEN 
OBRAZÓW 1 213,51 zł 

oficjalna strona 
1213,51 zł I www.niełsenpolsk 

a.pl 

kwota netto; osobno wyslanelhttp://www.nielsenpolska.pl/prod 
zamówienie z wytycznymi ukt/system-zawieszen-nielsen- 

fi 

TAPETA SCIENNA SZER. ARCDECO https://rebelwalls.com/pl/tapety- 
17 l249,5CM X WYS. 271CM 1 885,60zl E85,60 zł WROCŁAW Model: HIDEWAY R16021 scienne/kat~orie/Przyroda/las/ 

(od lstwy) hideaway 

https://efekciarnia.pl/panele- 
sciennef798-p8020-orac-decor- 
panel- 

18 I SZTUKATERIA SCIENNA 180mb ~ I I ARCDECO I 
scienny.html?gclid=CjwKCAiAlv 

3 326,85 zł 3 326,85 zł I H=6CM; P8020, 45 sztuk lnfBRA 1 EiwAVOEgfN6L- zapas WROCŁAW 7MGAoRqo2GiUYvOH31yU7wS 
FjmVAXaO- 
02cPW1 tjXelCZzyxhoC5dgQAv 
D BwE 

~~ 
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LISTWY 19 IPRZYPODLOGOWE 
40mb+I 
zapas 1847,56 zł 1847,56zł 

ARCDECO 
WROCŁAW 

20 IEKRAN 
oddzielna oferta 

wysiane w 
lonnie Word 

sklep internetowy 
PROAV.PLNIDE 

OPROJEKTOR24. 
Pl 

21 !RZUTNIK 
oddzielna oferta 

wysiane w 
formie Word 

H=13,8CM; SX186, 22 
sztuki 

wysiane osobno z 
wytycznymi, 3 opcje ekranu 

do wyboru, zdjęcie 
poglądowe 

sklep internetowy 
PROAVNIDEOPR 

OJEKTOR24 

..... 
il 
111 11 

wysiane osobno z 
wytycznymi 

https://maszwnetrze.plnistwy 
przypodlogowe-orac 
decor/1804-listwa 
przypodlogowa-orac-decor- 
sx 118.html?utm source=qooqle 
&utm medium=pricewars2&utm 

campaiqn=listwa 
przypodlogowa-orac-decor- 
sx 11 B&qclid=CjwKCAiAlvnfBRA 
1 EiwAVOEqf85LIWk9NHOFZX0 
TQBWbLBXFMJLlnw W7T7FE 
5gtbhyzql66Z6anRhoCKloQAv 
D BwE 

https:/lw>Nw.benq.pl/producVproj 
ector/mh 733/ 

22 IGODLO I HERB 1370,00zl d:lwyceny 
INTERNET 

norma.bg 

orzeł na czerwone) Tarczy 
srebro-złoto 65x75cm, 

symbol: Orzeł SrAL+TC-75 
cm; mocowane na tulejach 

dystansowych (w miarę lhttp://w>Nw.norma-bq.pl/orze~na 
możJiwoSci technicznych) - tarczy.html 

do ustalenia na etapie 
projektu wykonawczego; 

Herb Siechnic na szer. ok. 

OSPRZĘT 23 !ELEKTRYCZNY SIMON 769,00zl 769,00zl HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA 

24 ICEGLA ŚCIENNA 26m2 I 165zł/m2 netto 

Oientacyjna 
cena to 4290zl 

netto +cena 
?aprawy, 

robocizna oraz 
zapas 

Seria - SIMON DET All 82 
MONO, kolor biały+ lhttps:/lw>Nw.kontakt- 

podstawa szary, cena netto, simon.com.pl/pl/Simon-Detail 
szczególowa specyfikacja 82.html 

jako załącznik -- 

klinkier .pł ; 
sprzedaż w 

lokalizacjach 
poda nych na 

stronie 
producenta 

(Wrocław , Oława) 

wstępnie wytypowana płytka 
klinkierowa LHL ręcznie 
formowana, WDF Tango 

210x32x65mm, układana z 
jasną fugą 

Dobór ostatecznego osprzętu po 
odsłonięciu obecnych kabli, następnie 

decyzja jakie włączniki. W obecnym 
stanie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić 

jakie zmiany można wprowadzić. 

http://klinkier.pl/produkty+tango I Proszę spra".'dzić, czy w Sali Ślubów byt 
zamawiany kolor WDF Tango. 



ZASLONY • TKANINA 
25 ICAVALO 3984-86 JADE 

10765,78zl / 
15881,14 zł 

1')765,78zł/ 
15881,14 zł 

FARBA ŚCIENNA- 
26 IRALSTON PROJECTEX 

MAT 
2 221,00 zł 442,00 zł ARCDECO 

27 IPRZEDŚCIANKA Z G-K do wyceny 

28 I STOJAK NA TELEWIZOR 
(dla prezydium) 698,21 zł 

Pierwsza wycena dotyczny 
materiału bez dodatkowej 

podszewki wraz z 
pojedycznym silniczkiem, lhttp://www.studiodecor.pl/ 
pilotem do strerowania, 

montażem oraz szynami. 
Cena brutto. 

óowyceny WYKONAWCA 

698,21 zł sklep 
interenetowy 

2 x 10L 

Sufit- 55m2; ściany- 90m2 http://www.ralstoncolour.com/pl/ 
- zapotrzebcwanie między arby/asortyment-kataloq- 

18, a 21 L. Kolor biały- NCS produkt%C3%83w/ralston- 
S500N. projectex-mat-682 

h=110cm; plus koszty 
wysyłki 

https://ans.sklep.pl/stojaki-do-tv 
lcd-led/edbak-std04-stojak-do 
monitora-telewizora-podloqowy 
wys-110- 
crn?qclid=EAlalOobChMltdrsz8i 
m3wlVDuh3Ch3eaQmPEAQY A 
SABEqJalvD BwE 

https://ans.sklep.pl/stojaki-do-tv- 

28A I STOJAK NA TELEWIZOR I 1 I 948,00 zł I 948,00 zł I sklep I h=120cm; plus koszty lcd-led/sms-flatscreen-fm-st- 
(dla prezydium) interenetowy wysyłki stojak-podloqowy-wys-80-180- 

cm-max-30kg-40 

sklep 
wybór po stronie osoby 

29 !TELEWIZOR I 1 I do wyceny I (I.J wyceny I interenetowy lub decyzyjnej za sprzęt 
stacjonarny 

Druga wycena dotyczy materiału z 
dodatkową podszewką (większe 
zaciemnienie Sali), dwa sllnlki 

napędzające, pllot do sterowania, szyny 
oraz montaż. Cena brutto. 

Indywidualna wycena w zależności od 
wybranego wykonawcy. 

~~ 
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<.D 
- 00 __, 

tapeto dekoracyjno 
no ścianie 

87 
~oswietlenje kinkietowe~ 

do dodo io 256 
262 430 

I I miejsce no obrazy no Scionie 
podkreslone delikatnym oswietleniem 

41 I I system wieszania proc 
no Scionie dla artystów 

658 

N r- 
N 

HOL REKREACYJNY 
pow.29,3m2 
h=305,7cm 

■ I oSwietlenie kinkietowe 
do wymiony ncinow_e_ 

t!-+--+---- tapeto dekoracyjno 
no colo ścienię 

dtdotkowo szafo zamykano no 
kluc stuzoco do przechowywania 
rze zy np. nakrycie siołu, kawo, 

erboto, rzeczy do cotteringu 

istniejqco kanopo do 
przetopicerowonio 

U") 
..,.; ,.,., 

o, 
<.D 

U") ,.,., 

~//t 
N 

dywan dekoracyjny N co 
200 

I I 

l 60 l 90 

11,:1 l l 
wysoki stół słu!Qcy 
do serwowania przekosek 

I I H 
C> + N + C> ...- 

U") r,~,, "' ,o.,. ..,. 

~1 WDF Tongo 

..I. 
dekoracyjne lampy wis:qce 

ł+• 10d siołem jodołnionyn 

islniejqcy grzejnik, I I 

istni~jQco kanopo do 11 \ J <wiol doniczkowy 
prze cpicerowcmo 

- Istniejące kafle podłogowe, uzupełnione dywanem w przestrzeni 
kanop 
- Ściany malowane no kolor bioty - odświeżenie 

Dwie sciono pokryto tapetą - ekspozycjo obrazów 
- Jedno scicno z cegły klinkierowej - nawiązanie do Soli Ślubów 
i Soli Sesyjnej (spójnos wnętrz) 

Nowo zabudowo meblowo - no wymiar 
- Nowe wyposażenie zgodnie z listą rnoteriolowc 

UWAGA: 

I. Wszelkie wymiary należy sprawdzić no budowie. 
2. W razie wątpliwosci należy skontoktcwoc się z projektantem. 
3. No rysunku przedstawiono wymiary orientacyjne - 

szczegółowe wymiary wg rysunków poszczególnych elementów. 
4. Wyposotenie wnętrz zgodne z zestawieniem materiałów. 

109 109 109 
rolety elektryczne no celo 
szerokoś pomieszczenia 

NAZW A! 
ADRES 
OBIB(T\J 

PROJEKT WNĘmzA SAU REKREACY JNEJ 
W URZĘDZE MIEJSl<IM W SIECHN ICACH 
"· .11n1 Pawia n 12, 55-011 Slec:hnlce 

Pracownia ardlltektonk:zna 
JEDNOSTI<A I meridlml sp. z o.o. 
PROJ EKT OW A i,. Ko6ciuszkl 34 lok- 1<211 

50 · 012 Wrodaw • INWESTOR 
Urząd mlejakl w Siech nicach 
ul. J- Pawia 1112, 55-011 Siechnice 

BRANZA IMIĘ I NAZW18KO NR.Lf'R.BUO. PODPIS 

~ I Marla Kobylańska I 52/DS0KK/20 12 =-- I Martyna Ziomek 
STADIUM I projeklwykonawczy I DATA I02.12.2019ISKALA,. 
TYTUł. RYSUNKU 

HOL REKREACYJNY 
RYS.NR. 

A-01 



WIDOK z PRZODU 

" b~ndo 

i 

drzwi g6me z zamkiem 
na lclucz, tip-on ..,_ 

e. 
00 

:,; 

iii ~ :,; 

:,; 
00 

drzwi dolne wysokie z 
:,; zamkiem no klucz, tip-on 

i :,; 

i:: 

LEGENDA RZUT: 

CJ PŁYTA UDF LAl(IEROWANA P<:t.llAT - KCX.!Xl 

E3 KOlf'\JS UEBU - PŁYTA l..\l,INO'!IANA - 

E::::] UClł\lYTY TIP-DN, ZAUKI NA KLUCZ 

UWAGA! 
1. W\'Mll,RY SPRAWOZIĆ NA BUDOWIE. W PRlYP~U 

ROZIIE:2ml KDNTAKTOW.IC SIĘ Z PROJEKTNITTll. 
2. W1SOK OŚCI ~E 00 POZllllJ WIKDffCZONEJ POS\D ZKI. 
3. WlztlllJZ/CJE WY1<0NYWANE NA ETAPIE AANaN.;J1 SlUlĄ 

JEDYNIE Cfl.(),I POGLĄl)(Jlt'l'M. 
4. WIDOCZNE ELEMENlY PŁYT, PROSZĘ W\'KONAĆ W l}J(ERZE - 

TN< JN< FRONTY. 
5. OEK®CYJIE, FRUOWANE FRONY SZN. 
6. UKRYTY OOK6L SZJiY. 
7. UCHW'fTY TIP-ON. 
8. SYfA NA WYSOKOSC PalESZCZENIA. 
9. W RAZIE lłLllSNO$a KONT.IKTCMIĆ SIĘ Z PROJEKTNffiN. 

TEL: 606 714 847. 

'4.5 J4,5 

" 

J4.S J4,5 

NAZWA! 
ADRES 
06IEKTIJ 

GABINET BURMISTRZA 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH 
ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

Pracownia architektoniczna 
JEDNOSTKA meńdian sp. z o.o. 
PROJEKTOWA ul. Kościuszki 34 lok. 1<211 

50 - 012 Wrodaw • 
INWESTOR 

Urząd miejski w Siechnicach 
ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

BRANV. IMIĘ I NAZWISK O NR. UPR. BUD. PODPIS 
arohitek1um 
gł. projektant Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 
an:hllektum 
,ysowa/ Martyna Ziomek 

STADIUM projekt wykonawczy DATA 11.12.2019 SKALA - 

TYTUŁ RYSUNKU 

HOL REKREACYJNY - szafa pod zabudowę 
RYS. NR. 

A-01a 



210 

łączniki stołu, oby się nie rozchodził 

57 120 66 120 57 

osiowy rozstaw n6g stołu 
st6I dziełol?J na 2 czę!ci 

420 

210 210 

l t ~ t ~ ) 

LEGENDA RZUT: 

I C==:J I ptYTA uor L.Al(IEROWANA Pótl,IAT - Kcx.~ I 
UWAGA 1! 
1. WMARY SPAAWOZIĆ NA BUDOWIE. W PRZVPAOKU 

ROZBE2Nośel KONTN<TOW.IĆ SIĘ Z PROJOONITEM. 
2. WYSQ<OŚCI POO,ł,NE 00 POZIOMU WYl<OŃCZONfJ POSADZKI. 
3. WIZUAUZ/oCJE WYl<ONYWAHE NI. ETAPIE .IRAHOCJI SI.UZĄ 

.lOYN[ CUOII POGlJj)OWYII. 
4. WIDOCZNE ElEMOOY ptYT, PROSZĘ WYl<ON.IĆ W Ll,l(J[RZE, 

00\U OPC.11 CENOWA Z PlYTY MEBI.O'll{J (T.\ŃSZA WERSJA) 
5. W RAZIE NlfJAStd.l::1 KONTN<TOW.IĆ SI( Z PROJEKTAHlEll 

ITI.: 606 714 847. 

UWAGA 2! 
1. PROPONOWANE NOO srocu 
2. WYSOKOŚ 1 IOCM 

NAZWA! 
ADRES 
OBIEKTtJ 

GABINET BURMISTRZA 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH 
ul. Jana P~ 1112, 55-011 Siechnice 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

Pracownia architektoniczna 
meridian sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 34 lok. 1<211 
50 - 012 Wrodaw • 

INWESTOR 
Urząd miejski w Siechnicach 
ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

8RANŻA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR. BUD. PODPIS 
architektura 
gł. projektant Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 
architektura 
rysowa1 Martyna Ziomek 

STADIUM projekt wykonawczy DATA 11.12.2019 SKALA - 

TYT\JŁ RYSUNKU 

HOL REKREACYJNY - stół bankietowy 
RYS. NR. 

A-01b 



~ 

- ;~osilonie z istniejqce] nstctoc], dodoc fqcznik 

~ 
/ 

/ L' pojed)l1czy we wsp6fnej ramce z '4\ 

8 255,5 87 

-~ 
., I/ ~ \J ~ k~ ~-- - r ~· I .,.,5 m -- 

I \ ~- - 
--3L. .~ 

Lg, g-1 <J ~L il - 1 m"tn- 284cm 
u, 91,5 

262 --.J I ~l .~ M½[j, "-.,. 
80 X f"--_dodoc fqcznik podw6;,y 'L,M' do istniejxeqo, 

LEGENDA: 305, 
Romko podw6;,o, osprzęt Simon-nowy 

- ~ ~ ~ [±J wyjście do oprawy =cv 
~ B X X N wiszące j/plofonu 

-c> r-- 
J ----.,y I wyjście do kinkietu 3 

N 

- 7 
J X ~ oznaczenie osi 

_gm ~ tablico h=3 c~r-,.. inf or hocvioc \ 1111 instalacje bez zmian oi 

~ 
N - ~0 _J2Q& 

~ 1111 instalacje projektowane 
h=289,8c Kl - ------- [QJ schematycznie oznaczone "' --r n .,; gabaryty opraw oświetleniowych - n --- oprawy wg zestawienia 

m materiałowego 
<.O 

"' • '.'.:! - 
~,[!) 

n UWAGA: 
.,.,_ ~ 1. Wszystkie wymiary sprowdzic no budowie. 
N 

{ 2 W razie rozbieżności kontoktowoc się z projektantem. ', 
~ 

co 

~ 
3. Przed rozpoczęciem proc noleży wykonoc obmiar no budowie. ~ 
4. Wysokosci gniazd/łączników podano do osi od wyko~czonej 

I podłogi. Lokalizacjo nowych łączników w obrębie istniejącej 
instalacji. W razie rozbieżności - skonsultowoc się z projektantem. 

"' "' 
5. Dopasowanie istniejących łączników ze Zródełm swiatlo nalezy 

Ń Ń potwierdzic no budowie - przyjęto je bez możlwosci weryfikacji na 
~ ~ budowie. 

~ 6. WYMIANA CAtEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NA NOWY. GNIAZDKA 
POJEDYNCZE. 

~ ~ ~ "' J- V Model Simon Detoil 82- tożsamy z osprzętem Soli Sesyjnej. ..--,. r-.: 
', 7 q u=; ~1 - ... --_; ~ NI-ZNAi PROJEKT WNĘTRZA SALI REKREACYJNEJ ) M i--~zosilanie z istniejęce] instolacj, dodac łQcznik 

~ - - - ADRES W URZĘDZI E MIEJSl(I M W SIECHNICACH o i------ 'M' pojed)l1CZy we wspólnej ramce z 'L' "' OBIEKTU ~- Jana Pawia 1112, 56-011 Slec:hnk:e 
"' (I__ N 
Ń ... -,; "' ~ 

~ ~ 
)M - Pracownia archlteklonk:zna • o 120 merid ian ep. z o.o. "' JEDNOS ll(A 
;,_ PROJEKTOWA ~- Ko6cluezld 34 lok. K211 

' M 50 • 012 Wrocław 

J 
~ 

·{ Urząd mlejeld w Siechnicach 
INWESTOR ul. Jana PIMfa 1112, 55-011 Siechnice m o 

"' ;:: 
13' 2'i' cx5 belko żel etowo 183 340 I\ on BAANlA IMIĘ I NAZWISKO NR.ll'RBUO. POOPIS co 

\ i I = - Marta Kobylańska ~projelclBnt + 52/DS0KK/20 12 _ --· -- - -- - li li hp= Dcm li li } I.~ l)'IOW8I Martyna Złomek 
lnknli1ncin oodłoczeno/ STADIUM projekt wykonawczy 1 DATA I 02.12.2019 SKAi.+ 

<,.o, silnika pod zasłony MUi. RYSUNKU I RYS.NR Ou, 
.'-"00 sterowane elektrycznie HOL REKREACYJNY - elektryka jA-01e ---J 

h=ok. 300cm 



PROJEKT WN ĘTRZA SALI REKREACYJNEJ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH 
ul. Jana Pawła 1112, 55-011 Siechnice 

Pracownia architektoniczna 
meridian sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 34 lok. K211 
50 - 012 Wrodaw • 



PROJEKT WNĘTRZA SALI REKREACYJNEJ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH 
ul. Jana Pawła li 12, 55-011 Siechnice 

Pracownia architektoniczna 
meridian sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 34 lok. K211 
50 - 012 Wrodaw • 



~~ 

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WNĘTRZA HOLU REKREACYJNEGO, URZĘDU MIASTA W SIECHNICACH 

POMI Lp. !RODZAJ PRODUKTU 

DLUGISTÓL 
BANKIETOWY (produkcja, 

transport , montaż) 

IL. I CENA CENA-suma SKLEP/UWAGI 

TMD Meble, 
Stolarz Michał 

4 800,00 zt I 4 800,00 zł I Dobosz tel, 602 
443 932 

2 STOLIKI KAWOWE 2 829,00zł 

firma Fameg 
przedstawiciel we 

1 658,00 zt I Wrocławiu 
Galeria NOTI ul. 
Braniborska 40 

3 

3B 

3C 

FOTELE 

3 ok. 1300 zł cit. 3900 zł 

3 ok. 1300 zł 

firmaFameg 
przedstawicieł we 

(j(_ 3900 zł I Wrocławiu 
Galeria NOTI ul. 
Braniborska 40 

3 

4 

DY-"'lAN 

ZDJĘCIE UWAGI: 

Stół bankietowy dl. 420 cm, 
szerokość 60 cm, h- 110cm 

z zaokrąglonymi rogami. 
Droższa opcja z płyty 

meblowej lakierowanej Oak 
szafa), tańsza wersja z 

laminowanej plyfy meblowej 
w kolorze biaMn 

Fotel Plum, Kod produktu: 
BB-1905, stelarz szary jasny 

17, tapicerka Wooł 2151 - 
tkanina wełniana 

LINK 

Wymiar 55x39, blat fornir - 
dąb naturalny 4900, 1https.!1www.not1.pl/mebleisto 

konstrukcja stal ly+stollki/tntos 1.html 
szczotkowana 

5 800,00 zt 5 800,00 zł Carpell & More, 
sklep internetowy 

Fotel Pop, Kod produktu: A- 
1901, stelarz szary jasny 17, 

tapicerka Wool 2151 - 
tkanina wełniana 

1 
I kolory bazy i tapicerki do potwierdzenia po 

/product/pop-a wybraniu modelu fotela, cena do modyfikacji 
po wybraniu materiałów i tapicerki 

ok. 873 zł ck.2700 zł 
1/product/nod-b 

Modeł: Zielony Dywan 
Klasyczny - JADE 8258, 

rozmiar 280x360cm 

https://carpętsandmore.pl/pr 
oduct/z1elony-dywan 
klasyczny-1ade-8258/ 

EKWIWALENT 

Wyceniony został siół z 2 części (4nogi) z 
opcją rozsunięcia, rozstawienia. Model w 

całości- 61 OOzl netto. Opcja z tańszej płyty 
laminowanej, 2-częściowy - 270021 netto. 

stoły takie, jak w Sali Sesyjnej 

jeden większy dywan 



Fargotex, Studio 
Decor, oferta 
przygotowana 

48 I I 2 I 2 999,oo zł I 5998,oo zł I przeze firmę, 
Radojewska 

Monika, teł. 788 
729 263 -- 

I I 3 600.00 zł I 
TMDMeble, 

SZAFA POOWóJNA I Stolarz Michał s I (produkcja, transport, 1 3 600,00 zł Dobosz teł, 602 
montaż) 443 932 

" ,. 

,_:,. 

; ~1i t 
\' i,,' ' - • . . ~ . ~ ~ 

6 

68 
OŚWIETLENIE 

SUFITOWE NAD 
STOLEM 

>- I 6C z -, 
>- 
~ a: 
:.i: w a: ... o ::c 

I 
1 I KINKIETY 

1 026,80 zł 1 026,80 zł 

2 1 236,00 zł 2 472,00 zł 

sklep internetowy 
lubflnn1 
MADERO 
(dostawca 

kompleksowego 
oświetlenia) 

Model Blush Black Coffee, 
wymiar 200x300cm 

na wymiar wg projektu, kolor 
NCS S500N, lakier satynowy 

Lampa wisząca VIWI N 
9023/GU10/8I Shilo. kolor 
biały, długość max 120cm, 
oferta przygotowana przez 

firmę MADERO 

https://www.fargotex.pl/dywa 
ny/carpet-decor/handmade 
collect,on-dywany-recznie 
wykonane/blush-black 
coffee p1968839469#kolor 
blush-black-coffe 

https:/1mlamp.pl/lampy 
w1szace-zyrandole/42828 
lampa-w1szaca-v1w1n-9023- 
gu1 0-b1-sh1lo 
modęrnIstyczna-oprawa 
metalowy-zw,s-tuby 
b1ale.html 

Numer: 50633-0000-US-PH- https:/twww.aqform.com/pl/o 
01, zwieszana aluminiowa, prawy-zwieszane MODERN 
metal, oferta przygotowana GLASS Tube-E27-x3- 

przez finmę MADERO zw1eszany,MG3325 

3 225,00 zł 675,00 zł ardanlpl • sklep 
internetowy 

10 444,00 zł 4 440,00 zł 

sklep internetowy 
lubflnna 
MADERO 
(dostawca 

kompleksowego 
oświetlenia) 

8 SYSTEM ZAWIESZEŃ 
OBRAZÓW 1 213,51 zł 

. https://ardant.pl/b1ala-lampa- 
Bialą lampa wisząca Beryl -Iw,szaca-beryl 2-klosze-na- 
2 klosze na poziomej belce poz,omei-belce-scandI/ 

kolor biały mat; 4000K; kąt 
świecenia 38 stopni, nr kat 

12530-M940-F1-PH-03, 
oferta przygotowana przez 

firmę MADERO 

https://www.aqform.com/pl/re 

oficjalna strona 
213,51 zł I www.niełsenpolsk 

a.pl 

kwota netto; osobno wyslanelhttp://www.rnelsenpolska.pl/p 
zamówienie z wytycznymi rodukt/system-zaw,eszen 

nielsen-2/ 

opcja dwóch dywanów obok siebie 

Trzy opcje do wyboru. 

FIRMA ZAMIENNA: MAX FLIZ ul. Mińska 
60A Wrocław - Kacper $i usarek. Cena za 

zestaw-11867,42 zł brutto. 

system taki, jak w Sali Sesyjnej 

'---- 
~ > 



https:/,tapetuIemy.pl/p/77 1/3 

I I I 
. 43361tapeta-ob1ektowa- 

9 I I 130 rnb + 61,5Czl ? 079 30 zł Model: Tapeta obiektowa vescom-melvin-1017 02- 
transport ~ ' INTERNET ' VESCOM Me\v,n 1017.01 melvin-viny\03-vescom 

tapetujemy.pl I tapety-ob,ektowe.html 
TAPETA ŚCIENNA na I I I I Salon ArcDEKO 1 _ wielkość śctan: 

dwóch ścianach holu (od 1 1------+------1 Wrocław, Płac - - a) 740x320cm 
fistwy) Strzelecki 25, b) 420x320cm 

Grzegorz Szot, teł. https://tapetuIemy.pl/p/509i5 
691 758 989 Tapeta Casamance Le Lin 3768/tapeta-casamance-le- 

9B I I I 520zl/rolka I 3120,00zl I 73810110Shinok, winylowa 1111-738101 tO-shinok-wzory- 
na flizelinie 1ednol1te+koordynaty-szuka,-, 

tapety-po-wzorze.htrn! 

klinkier .pł ; 
sprzedaż w wstępnie wytypowana płytka 

lokalizacjach klinkierowa LHL ręcznie I - I · · · · · 
1 I se I I d I d I pod eh I WDF T http://kl1nk1er pliprodukty+tan wielkość ścian: 460x320cm, cegła Jak w Sal, 

O CEGŁA IENNA o wyceny o wyceny any na ormowana, ango 9.Q Ślubów i Sali Sesyjnej 
stronie 210x32x65mm, układana z 

producenta jasną fugą 
(Wrocław, Oława) 

np. rodzaj rośliny 
oczyszczająca 1-1,,......\' -· !lprośbaowskazanie 

11 I KWIAT W DONICY I 1 I do wyceny I dowyceny I powietrze lub ~ ~ td preferencji roślinnych 

monstera 

kolor biały, donica I l I I I 
lhttps://www.roslinyegzotyczn 

12 I 1 217,00 zł 217,00 zł z wkładem h- e.pl/plip/Don,ca-z-wkladem- 
75cm JUN0-75-cm/491 

DONICA 

doniczka białą I 
I 

lhttps://www.beliani.pl/donicz 
12B I I 1 I 369,99 zł I 369,99 zł I 40x40x 76cm ka-b,ala-40-x-40-x - 76-cm 

MODI mod1.html 

13 OSPRZĘT 
ELEKTRYCZNY 

5 do wyceny co wyceny HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA 

Seria - SIMON DETAłl 82 
MONO, kolor biały+ lhttps://www.kontakt 

podstawa szary, cena netto, s,rnon.com.pl/pl/Simon 
szczegółowa specyfikacja Deta,I-82 html 

jako załącznik 

wymiana gniazd i łączników na nowe, jak w 
Sali Sesyjnej, 3x gniazdo, 1 x pojedynczy 

łącznik, 1 x podwójna ramka 2 łączniki 

~~ 



14 I ROLETY RZYMSKIE I 3 I 2188,12z1 I 6 564,36 zl 
· Studio Decor, 

oferta 
przygotowana 
przeze firmę, 
Radojewska 

Monika, tel. 788 
729 263 

14A I ROLETY PRZESUWNE I I 1 488,00 zł I 4 464,00 zl 
I 

3 

roleta rzymska, szprosy 
poziome, sterowanie lhttp://www.stud1odecor.pl/ 

elektryczne 230V z pilotem 

roleta wolnowisząca z 
obciążeniem dolnym, Roleta lhttp://www.studiodecor.pl/usl 

elektryczna 230V AC z u91-nowe/role1y-zaluz1e- 
pilotem, tkanina specjalna panele-przesuwne 

Apollo White 

montaż nie został wliczony w cenę. Podczas 
pomiarów do weryfikacji głębokość szyn, aby 

nie kolidowały z grzejnikami 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO SEKRETARIATU, URZĘDU MIASTA W SIECHNICACH 

SZTUKATERIA NA 
$CIANĘ W 

SEKRETARIACIE 

16mb +fok 80zl za Mstwę 
zapas I 2m 

INTERNET 
tapetujemy .pl 

Salon ArcDEKO 
640,00 zł I Wrocław, Plac 

Strzelecki 25, 
Grzegorz Szot, tel. 

691758989 

https://ełekc1arn1a.pl/panele 
sc1enne/798-p8020-orac 
decor-panel trzy okna ze sztukaterii o wymiarach 
sc,enny.htmi?gcltd-CiwKCAi 100x160 cm przeznaczone na powieszenie 

H=6CM; P8020, 45 sztuk IAlvnfBRA 1 E1wAVOEgfN6L- dyplomów i certyfikatów, nagród itp .... Ściana 
7MGAoRgo2GiUYvOH31yU7 wraz ze sztukaterią malowana na kolor biały 
wSF1mVAXaO (jak cały sekretariat). 
02cPW 1 t1XelCZzyxhoC5dqQ 
AvD BwE 

~ 
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długie lustro rozswiellojqce 
i powiekszojqce przestrzen 

INSPIRACJA 
Przykłady foteli. 

HOL REKREACY.NY 
pow.29,3m2 
h=305,7cm 

i;J 

dekoro:yjne 
sztukaterie 
naScionie 

658 

,n 
P; 

m g 

dywon dodajQ~ ciepteg• 
klimatu części wypocz}ri:o•łi 

§l 

N 

N 

m g 

:_,....-- . ,; - - _:· . I ł . ' JJ• ... . • J,., ,, I .. J . . 

• 
1 i; '~łj •il:~, . 1 h[i~ 
' i fi '.,r"l'I ~I I -.11.,.11 .l ir ..... ,., r 

ij - f9l ~- • . . - d•tl'J.1. .. ,. ., .~•·· . "' "-~ ./ ..___ 

11 
Długi, wysoki stół służący podawaniu przekąsek z miejscami siedzącymi. 

~I□ 
90 

-4------1-1-wysoki sl61 stulqcy 
do serwowania przelcqsek 
z miejscami siedzQC!fTli 

cegło no scenie 

-+--+f-hokery, chowane pod st6t 

INSPIRACJA 
Stoliki kawowe o lekkiej formie. 

INSPIRACJA 
Przykładowa paleta kolorów z przewagą zieleni. 

INSPIRACJA 
Dywan w strefie wypoczynkowej. 

NAZ!NA I 
ADRES 
OBIEKTU 

PROJEKT WNĘTRZA SALI REKREACYJNEJ 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SIECHNICACH 
ul. Jana Pawia li 12, 55-011 Siechnice 

wolonostojqco 
lampo Pracownia architektoniczna 

JEDNOSTKA I meridian sp. z o.o. 
PROJEKTOWA ul. Kościuszki 34 lok. K211 

50 - O 12 Wrocław • INWESTOR 
Urząd miejski w Siechnicach 
ul. Jana Pawia li 12, 55-011 Siechnice 

BRANżA IMIĘ I NAZWISKO NR. UPR. BUD. PODPIS 
archlteklura 
gł. projelo:t;u,1 Maria Kobylańska 52/DSOKK/2012 
nrchiłoklura 
rysował Martyna Ziomek 

STADIUM projekt koncepcyjny DATA I 23.10.2019ISKALAI 1:50 
TYTUŁ RYSUNKU 

KONCEPCJA A.1 

~¾. 

RYS, NR 

A-01 
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Ili~.' 

dtugielustro 
no ~donie 

długie lustro rozSwiellotQce 
i powiekszojqce przestrzen 

li I I obroznościonie, 
dodatkowo oswietlony 

f----,obtJdowonie grzejnika, 
dodotkowt miejsca eiedzcce 

li I I sztukaterie no 
ścianie 

111 I 1 658 1 r .,.......__ .... , _, J \ 1 i 

a 

------------!---- ------------ ~g;co~~~1;;;090 il kr.motu pomeszczeni 

dyw,r, 

,n g 

N 

N 

HOL REKREACYJNY 
pow.29,3m2 
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