
 

 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dla zamówienia o szacunkowej wartości poniŜej 206 000 euro. 

 
Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 223 z 2007r., 
poz.1655 z późniejszymi zmianami). 
 
1.Zamawiający:  
   Cmentarz Komunalny w Częstochowie ul. Radomska 117, tel. (034) 366-68-73, faks (034) 

366-68-81, e-mail: ck@ck-czestochowa.pl 
2.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
3.Przedmiot zamówienia:  

Prefabrykowane betonowe umocnienia grobów i nadbudowy umocnień grobów  
w ilości do: 700 szt. umocnień i 350 szt. nadbudów, oraz 20 szt. prefabrykowanych 
umocnień grobu o zwiększonej długości – wraz z dostawą.  

   Oferowane umocnienia muszą spełniać następujące warunki: 
a) przez prefabrykowane umocnienie grobu zamawiający rozumie piwniczkę grobową na 

pochowanie jednej trumny, na którą składają się cztery ścianki boczne i płyty stropowe. Przez 
nadbudowę grobu zamawiający rozumie nadbudowę piwniczki grobowej, na którą składają się 
cztery ściany boczne o wysokości ½ wysokości prefabrykowanego umocnienia grobu, 
przystosowane do oparcia na nich płyt stropowych. 

b) prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu mają być wykonane  
w sposób umoŜliwiający zabudowę w 1, 2, 3 kondygnacje jako grób pojedynczy, lub w 1, 2, 3 
kondygnacje jako grób podwójny, kaŜdy poziom grobu powinien być zamknięty betonowymi 
pokrywami. 

c) elementy prefabrykowanego umocnienia grobu i nadbudów umocnienia grobu muszą być 
zbrojone, beton zawibrowany                     

d) cięŜar pojedynczego prefabrykatu nie moŜe przekroczyć 70 kg. 
e) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu zamawiającego na własny koszt. 
f) wymiary wewnętrzne zmontowanego prefabrykowanego umocnienia grobu i nadbudowy 

umocnienia grobu powinny wynosić: długość 210 cm, szerokość 85 cm wysokość 75 cm, 
wewnętrzne wymiary nadbudowy: wysokość 35 cm, długość i szerokość powinna odpowiadać 
wymiarom umocnienia grobu. 

g) prefabrykowane umocnienie grobu dla trumien o zwiększonej długości musi mieć wymiary: 
wymiar wewnętrzny musi wynosić: długość 220 cm, szerokość 85 cm. Na umocnieniu  
o zwiększonej długości musi być moŜliwość montaŜu umocnienia standartowego. 

h) sposób łączenia prefabrykatów powinien zapewnić ich pełną stabilność oraz łatwość montaŜu 
i) zmontowany prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu muszą 

przenosić obciąŜenia wywołane parciem gruntu jak i obciąŜenia związane z zabudową na nim 
nagrobka. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
6.  Termin realizacji zamówienia – od 2009.01.02 do 2011.12.31  
7.  Warunki udziału w postępowaniu:  

a) oferent biorący udział w przetargu musi spełniać warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, a takŜe nie podlegać wykluczeniu z postępowań o zamówienia 
publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

b) oferent powinien mieć w toku produkcje oferowanych umocnień i nadbudów grobu, lub złoŜyć 
oświadczenie o sprzedaŜy w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum 50 sztuk umocnień grobów. 

8.  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

b) aktualne zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
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c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

d) wypełniony druk „Oferta” będący załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji, 
e) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będące załącznikiem 

nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
f) karty katalogowe, dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymogów 

zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. O ile przedstawione dokumenty nie 
zawierają zdjęć umocnienia grobu naleŜy je dołączyć w ilości pozwalającej na zapoznanie się  
z budową umocnienia i metodami montaŜu. Zamawiający zezwala na dołączenie do 
dokumentacji technicznej materiałów na nośnikach elektronicznych takich jak płyty CD, 
dyskietki i inne zawierające prezentacje oferowanego sprzętu. 

 
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu 
wykonawcy, w innym przypadku naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno 
posiadać formę oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku dokumentów w języku obcym 
naleŜy dołączyć tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. 
 

9. Zamawiający dopuszcza tylko pisemną formę przekazania oświadczeń i dokumentów. Zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  
Do kontaktów z wykonawcami upowaŜnieni są : 
− Edyta Lisek tel. (0-34) 366-68-73 w godz. 800-1600 – w sprawie przedmiotu zamówienia, 
− Stanisław Nocuń tel. (0-34) 366-68-73 w godz. 800-1600 – w sprawie procedury przetargowej. 

10. Dostawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wymagane 
jest wypełnienie ujednoliconego druku oferty w postaci załącznika nr 1 przygotowanego przez 
zamawiającego i dołączonego do specyfikacji. Wypełniony druk musi być podpisany przez osobę 
lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć  
w przetargu tylko jedną ofertę. Oferta jest składana w zamkniętej kopercie, na której wyraźnie 
opisano zawartość koperty np. „Cmentarz Komunalny w Częstochowie - Prefabrykowane betonowe 
umocnienia grobów i nadbudowy umocnień grobów wraz z dostawą”. Dostawca ponosi wszelkie 
koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty, niezaleŜnie od wyniku Postępowania. 
Dostawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art.93 ust.4 Ustawy. Załączniki dołączone do SIWZ będące 
dokumentami do wypełnienia naleŜy przygotować bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.  
Do wymaganych w SWIZ dokumentów o ile są w języku innym niŜ polski powinny być dołączone 
tłumaczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie kartki oferty 
powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) 
uprawnioną do występowania w imieniu Dostawcy. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
a) miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – Cmentarz Komunalny  

w Częstochowie, ul. Radomska 117 pokój nr 1 do dnia 18.11.2008 roku do godziny 1200. 
b) miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - Cmentarz Komunalny  

w Częstochowie, ul. Radomska 117 pokój nr 7 w dniu 18.11.2008 roku o godzinie 1215. 
13. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym dostawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
14. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: 

a) cena 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu razy 700 plus cena 1kpl. nadb udowy 
umocnienia grobu razy 350. plus cena 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu  
o zwiększonej długości razy 20 – waga kryterium 80% 

b) rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych prefabrykatów umocnienia grobu  
i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość montaŜu – waga kryterium 20% 

Sposób oceny ofert przedstawia załącznik nr 5. 
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: Brak szczególnych wymogów. Po poinformowaniu 
Dostawcy o tym, iŜ jego oferta wygrała, po wyczerpaniu okresu przewidzianego w Ustawie prawo 
zamówień publicznych Dostawca zgłasza się do zamawiającego w celu podpisania umowy. 

16.Wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu 
zamówienia w formie zawierającej treści jak w załączniku  nr 3 załączonym do specyfikacji.  
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17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień 
publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg 
do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie 
odwoławcze. Zastosowanie mają takŜe przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a  
Prawa zamówień publicznych, tj:  
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Z 2007 Nr 187, poz.1327), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich  rozliczania. (Dz. U. z  2007 r. Nr 128, poz. 886). 

18. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej. 
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.    
20. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.  
21. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
 
 
 
 
Załączniki do specyfikacji: 
1.. Druk „Oferta” – do wypełnienia przez dostawców. 
2. Oświadczenie dostawców o spełnianiu warunków udziału w przetargu. 
3. Wzór umowy. 
4. Sposób oceny ofert  
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  

 
Nazwa Oferenta ................................. 
Adres Oferenta ................................... 
Numer regonu .................................... 
Powiat / Województwo .................................... 
............................................................ 
/nr telefonu wraz z numerem kierunkowym/ 

 
 
       Cmentarz Komunalny 
       42-210 Częstochowa 
       ul. Radomska 117 
 
 

O f e r t a 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę do: 700 szt. 
prefabrykowanych umocnień grobów z prefabrykatów betonowych i do 350 szt. prefabrykowanych nadbudów 
grobów, oraz do 20 szt. prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości oferujemy wykonanie 
zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach: 
1. Oferujemy następujące ceny na elementy zamówienia: 
Prefabrykowanie umocnienie grobu w cenie: 

Cenę brutto 1 kpl......................................................................................... zł. 
Słownie:  ....................................................................................................... 
W tym cena netto: ....................................................................................... zł. 
Słownie: ........................................................................................................ 
Podatek VAT w wysokości: …………................................................................... zł. 
Słownie:......................................................................................................... 

Prefabrykowana nadbudowa grobu: 
Cena brutto 1 kpl...........................................................................................zł. 
Słownie.......................................................................................................... 

  W tym cena netto: …………………………………………………………………………………………….………..zł 
 Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Podatek VAT:………………...…………………………………………………………………………………..………..zł 
 Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Prefabrykowane umocnienie grobu o zwiększonej długości: 
 Cena brutto 1 kpl.:………………………………………………………………………………………………………..zł 
 Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………….….zł 
 Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Podatek VAT: ……………………………………………………………………………………………………..…..……zł 
 Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zamówienie wykonamy w terminie do 31.12.2011r. 
3. Warunki płatności zgodnie z umową. 
4. Okres gwarancji i rękojmi - zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeŜeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, dokumenty potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
7. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyŜej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Oświadczamy, Ŝe firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz 
Ŝe   złoŜyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 
/ podpis osób upowaŜnionych do reprezentowania oferenta / 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU OKREŚLONYCH 
W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 

Nazwa dostawcy ………………………………………………………………… 
 
Adres ………………………………………………………………………………. 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
prefabrykowanych umocnień grobu, prefabrykowanych nadbudów grobów oraz prefabrykowanych 
nadbudów grobów o zwiększonej długości oświadczamy, Ŝe: 

1.Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeśli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania uprawnień. 

2.Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym  
i odpowiednią bazą osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

3.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
4.Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie  

z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ……………………………………. 
   Podpis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona 1 z 1 
 



 

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ  
 

Umowa Nr .................... 
 
 
Zawarta w dniu  .................................. pomiędzy: 
Cmentarzem Komunalnym w Częstochowie, ul. Radomska 117” reprezentowanym  przez : 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „ Zamawiającym” 
a firmą 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
reprezentowaną przez : 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Dostawcą” 
numer konta bankowego Dostawcy: ………………………………………………………………………………………………………… 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Dostawca przyjmuje  
do realizacji do: 700 szt. prefabrykowanych umocnień grobów, 350 szt. nadbudów prefabrykowanych 
umocnień grobów, 20 szt. prefabrykowanych umocnień grobów o zwiększonej długości  
z prefabrykatów betonowych Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz na ustalonym niniejszą umową warunkach.  
 

§ 2 
 

1. Wartość 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu wynosi:  
Cena brutto .................................................................... 
Słownie............................................................................................................................. 
Cena netto ..................................................................... 
Słownie ............................................................................................................................ 
Podatek VAT ...................................................................  
słownie ............................................................................................................................ 

2. Wartość 1 kpl. prefabrykowanej nadbudowy grobu wynosi: 
Cena brutto......................................................................  
Słownie.............................................................................................................................. 
Cena netto ......................................................................  
Słownie ............................................................................................................................. 

     Podatek VAT ................................................................... 
     słownie ............................................................................................................................ 
3. Wartość 1 kpl prefabrykowanego umocnienia grobu o zwiększonej długości wynosi: 

Cena brutto..................................................................... 
Słownie............................................................................................................................. 
Cena netto....................................................................... 
Słownie ............................................................................................................................ 

     Podatek VAT ................................................................... 
Słownie ............................................................................................................................ 
 

4. Ceny wszystkich w/w rodzajów umocnień grobu obejmują równieŜ dostawę do siedziby 
zamawiającego. 

  
§ 3 

Dostawa prefabrykatów objętych niniejszą umową odbywać się będzie sukcesywnie przez cały okres 
obowiązywania umowy w ilościach zleconych przez zamawiającego. Dla zamówień do 20 kpl 
prefabrykowanych umocnień grobu czas realizacji zlecenia ustala się na 7 dni kalendarzowych,  
w przypadku większych zleceń czas realizacji zlecenia wyniesie 14 dni. 
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§ 4 

Zamawiający zakupi od Dostawcy do: 700 szt. prefabrykowanych umocnień grobów, 350 szt. 
prefabrykowanych nadbudów grobów oraz 20 szt. prefabrykowanych umocnień grobów o zwiększonej 
długości, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do zmniejszenia ilości w zaleŜności od zaistniałych 
potrzeb. 
 

§ 5 
Termin wykonania zakresu umowy ustala się od 02.01.2009r. do 31.12.2011r.  
 

§ 6 
1.Dostawcy po pierwszym roku obowiązywania umowy przysługuje prawo podwyŜszenia wartości 

zamówienia o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana ta musi zostać wprowadzona aneksem do 
umowy i obowiązywać będzie w kolejnych latach. 

2.PowyŜsza zmiana przysługuje równieŜ Dostawcy po drugim roku obowiązywania umowy. 
 

§ 7 
 

Płatności za przedmiot umowy Zamawiający będzie dokonywał na podstawie faktur obejmujących 
dostarczone partie prefabrykatów. Faktury będą płatne przelewem na konto Dostawcy w terminie 21 
dni od daty złoŜenia faktury w sekretariacie Cmentarza Komunalnego licząc ten dzień jako pierwszy. 
 

§ 8 
Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na grobowce z betonowych prefabrykatów. 
 

§ 9 
1. W razie nieterminowej dostawy przedmiotu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,3% wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki.  
2. W razie nie wykonania umowy lub przerwania dostawy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę  

w wysokości 20 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 
3.W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości jak  

w punkcie 1. 
 

§ 10 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie pisemnymi aneksami 
podpisanymi przez strony pod rygorem niewaŜności. 

§ 12 
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy okazji realizacji niniejszej umowy strony będą się starały 
rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku moŜliwości polubownego zakończenia sporu 
sądem i prawem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd i prawo właściwe dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po jednym egzemplarzu dla kaŜdej 
ze Stron. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 
 

Sposób oceny ofert 
 

1. Sposób oceny ofert 
(a1no/a1nk x 100) x w1 + a2nk x w2  = suma punktów 
 
 
w1 – waga kryterium ceny                                     w1=80% 

w2 – waga kryterium rozwiązanie techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montaŜu            

w2=20%  

a1no – najkorzystniejsza cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych  

a1nk – cena oferty badanej 

a2nk – ilość punktów uzyskanych za rozwiązanie techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montaŜu 

badanej oferty 

 

2. Ilość punktów za rozwiązania techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montaŜu 

 

Lp. Oceniane rozwiązanie techniczne Ilość punktów 

1 
Konieczność uŜycia dodatkowych łączników takich jak 

sworznie, kołki, wkręty i tym podobne 
0 

2 MontaŜ bez uŜycia dodatkowych łączników 20 

3 
Konieczność uŜycia elektronarzędzi np. wiertarki, 

wkrętarki 
0 

4 MontaŜ bez uŜycia elektronarzędzi 20 

5 

Ograniczenie swobody ruchów poziomych prefabrykatów 

w miejscu ich łączenia 

a) w pełni sztywne połączenie 

b) moŜliwe odsunięcie jednego z prefabrykatów 

c) moŜliwe odsunięcie dowolnego prefabrykatu, bez 

konieczności usuwania innych 

 

 

60 

30 

 

0 

 

Maksymalna ilość punktów moŜliwych do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów 
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