












 

Załącznik nr 1-Formularz oferty 

 

………………………. dnia………………… 

 

Znak sprawy………………………………………… 

Nazwa adres Wykonawcy 

Nazwa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

NIP………………………………………… REGON ………………………………………………….. 

NR rachunku bankowego ………………………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………… 

 

OFERTA 

     Do  
Parafii Prawosławnej pw. Św. Ducha w Białymstoku,  
ul. Antoniuk Fabryczny 13,  
15-672 Białystok 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na 
Wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonego na przedszkole w ramach projektu 
„Rozwijaj się w przedszkolu”   nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0013/15, oświadczam/y, iż: 

1. oferuję/emy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową 
wynikającą z wyceny przedmiaru robót w wysokości ……………………...  zł brutto, słownie: 
................................................................................................................... zł; 

2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki; 

3. zamówienie zrealizujemy w terminie …….. tygodni, licząc od dnia przekazania terenu budowy, 
jednak nie później niż do ………………. 2017 r.; 

4. wszystkie użyte materiały budowlane stosowane w trakcie realizacji robót są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ) oraz przepisami wykonawczymi do 
ustawy; 

5. na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy Zamawiającemu gwarancji na okres …………… 
miesięcy oraz trzyletniej rękojmi, na zasadach określonych we wzorze umowy; 

6. zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i nie wnoszę/simy do 
niego zastrzeżeo oraz uzyskałem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania 
oferty; 

7. jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od  terminu składania ofert; 

8. w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego; 



 
9. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 14 dni od daty 

doręczenia  faktury, na zasadach opisanych we wzorze umowy; 

10. wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia ze mną umowy; 

 

 

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

 /podpis upełnomocnionego(ych)   
       przedstawiciela(i) Wykonawcy/



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień (umów) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem 

składania ofert. 

Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................ 

 

 

L.p. 

Przedmiot zamówienia (zakres 

zamówienia) 

Wartość zamówienia Termin realizacji zamówienia 

(podać miesiąc i rok) 

Nazwa i adres 

Odbiorcy 

Rozpoczęcie  Zakooczenie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UWAGA: 

Należy wskazad co najmniej 2 zamówienia obejmujące wykonanie prac remontowych w budynkach użyteczności publicznej o wartości min. 50 tys. zł każde; 

Do wykazu należy załączyd dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy 
zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukooczone.



 

 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązao z Zamawiającym  

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. Parafią Prawosławną 
pw. Św. Ducha w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok 

 
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Data i miejsce …………………………………………………  

 

 
………………………………………..                                                   ………………………………………… 
      (pieczęd wykonawcy)                                                                  (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w 
imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą. 

 

 

        



 

 

 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – wzór umowy 
 

Umowa Nr ……………………….. 
 

zawarta w Białymstoku, w dniu  ….. ………… 2017 r., pomiędzy: 

Parafią Prawosławną pw. Św. Ducha w Białymstoku,  ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-672 Białystok; NIP: 
5422443134;  REGON: 05039740; 
reprezentowanym przez: 

Jerzego Boreczko – Proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Św. Ducha w Białymstoku , zwanym w dalszej 

części Umowy „Zamawiającym”, 

a    

...................................................................................................................... adres: 

........................................................................................, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w 

………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………   - NIP 

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

reprezentowaną przez: 

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

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy z nich           
„Stroną”, w sprawie wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu  przeznaczonym na przedszkole w ramach 
projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020. 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w budynku przy ul. Antoniuk 
Fabryczny 13 w Białymstoku. 

2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) malowanie ścian i sufitów po uprzednim ich szpachlowaniu; 

b) wymianę instalacji elektrycznej i osprzętu; 

c) dostawę i montaż armatury sanitarnej w łazienkach i kuchni; 

d) ułożenie podłóg: w kuchni, łazience i ciągach komunikacyjnych z terakoty oraz paneli w dwóch 

salach przedszkolnych; 

e)  wymianę stolarki drzwiowej; 

f) przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż uchwytów. 

g) dokonanie niezbędnych prac wykooczeniowych takich jak listwy przyścienne, listwy progowe itp. 



 

 

3. Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy (w 
przypadku negocjacji z ograniczeniem zakresu rzeczowego). 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. wykonania przedmiotu umowy w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z: 

a) postanowieniami umowy, 

b) wytycznymi producenta materiałów, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz 
zasadami prowadzenia robót budowlanych, 

c) obowiązującymi normami paostwowymi i branżowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz 
przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 
umowy; 

2. wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie   z Prawem 
budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 
883) oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 1, a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego 
należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

3. wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych; 

4. kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu,  najpóźniej w dniu    
odbioru koocowego oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem 
kopii: atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na 
zastosowane materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne; 

5. odpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót, przebywających w jego obszarze osób 
oraz mienia, a w szczególności do: 

a) przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 

b) zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich urządzeo oraz 
stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy 
oraz przepisami BHP, 

c)  oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowośd oznakowania przez cały czas 
realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeostwa, 

d) reagowania na wszelkie dyspozycje i uwagi ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego; 

6. ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim  
w wyniku prac Wykonawcy, od dnia przekazania terenu budowy; 

7. dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy. 

 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. koordynowania w trybie roboczym kolejnością i organizacją prac. 

2. reagowania na wszelkie zapytania i wątpliwości zgłaszane przez Wykonawcę, a związane  
z wykonywanymi pracami. 

3. umożliwienia nieodpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu umowy. 

4. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 



 

 

 

§ 4 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania Umowy. 

3. Zakooczenie robót nastąpi nie później niż po upływie 30.06.2017 r.  

4. Okolicznością  stanowiącą  podstawę zmiany terminu, o którym mowa w ust. 3, jest koniecznośd 
wykonania części robót inną technologią niż założono w opisie przedmiotu zamówienia, albo 
koniecznośd wykonania zamówieo dodatkowych 

5. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w formie aneksu do umowy. 

6. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu wystąpienia siły wyższej nie będą 
traktowane jako niedotrzymanie zobowiązao określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie.  

7. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 4, zobowiązana jest 
poinformowad drugą Stronę o zaistniałym fakcie nie później niż w terminie 3 dni od daty ich 
zaistnienia.  

 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, którego wysokośd wynikająca 
z oferty – załącznik nr 2 do umowy, wynosi łącznie:    .............. zł netto, plus ….% podatku VAT w 
kwocie: …………., tj. ……………………… zł brutto, słownie złotych:  
.................................................................................,................/100, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,                                   Nr 
konta: ................................................, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót. 

4. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podawania na fakturze następujących danych dotyczących 
Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 6 

1. Koordynatorem Umowy po stronie Zamawiającego jest – ............................................. 

      tel. ..............................       e-mail: ................................................ 

2. Koordynatorem Umowy ze strony Wykonawcy jest – .................................................. 

      tel. ..............................      e-mail: ................................................. 

3. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 i 2  nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego  
powiadomienia drugiej Strony. Zmiana kierownika robót będzie skuteczna pod warunkiem 
udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje i dokumenty potwierdzające 
posiadane uprawnienia zawodowe. 

 



 

 

§ 7 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu o którym mowa 
w § 4 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia, 
określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzieo opóźnienia. chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia określonego  
w § 5 ust. 1, za każdy dzieo opóźnienia, chyba że wynikło ono z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 
ust. 1. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone osobom trzecim  
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy szkoda wyrządzona przez Wykonawcę przewyższy 
wysokośd zastrzeżonych kar umownych, będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd odszkodowawczą na zasadach ogólnych za szkody 
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Łączna wysokośd kar umownych nie może przekroczyd wysokości kary za odstąpienie od umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ………. lat. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakooczenia przez Zamawiającego czynności 
koocowego odbioru robót i podpisanie protokołu bez zastrzeżeo. 

3. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, chyba że Strony ustalą inny 
termin ich usunięcia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia usterek, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od kar umownych 
zapisanych w § 7. 

 

§ 9 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej 20 
dni. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
określonej w § 7 ust. 3 umowy. 

§ 10 

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy  
w należytym porządku, przede wszystkim zadba o to, by nie były na nim składowane zbędne 
urządzenia budowlane, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwad z 
terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne pozostałości. 

2. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie go do 



 

 

usunięcia naruszeo porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 2 dni. W 
razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, Zamawiający może powierzyd, 
w trybie wykonania zastępczego, uprzątnięcie terenu osobie trzeciej. Koszty uprzątnięcia obciążą 
Wykonawcę. 

3. Najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru koocowego, 
Wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia budowlane, odpady, 
pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i teren  
z nim sąsiadujący zajęty lub użytkowany przez  Wykonawcę, przygotowując go do przekazania 
Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym jakichkolwiek zastrzeżeo. 

 

§ 11 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu 
na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania 
umowy. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachowad w tajemnicy pozyskane od Zamawiającego 
informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno- systemowej sieci oraz 
stosowanych zabezpieczeo. 

3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą byd 
wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 

1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowieo umowy, 

2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem 
do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu, 

3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd dochodzenia roszczeo wobec Wykonawcy, w wypadku 
wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia 
bezpieczeostwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 

§ 12 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosid określonej w Umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie swoich zobowiązao w razie, gdy udowodni, że: 

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym  
i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli; 

b) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzied 
zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1; 

c) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąd bądź przezwyciężyd tego zdarzenia lub 
jego skutków. 

Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”. 

2. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę 
całości lub części zobowiązao, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w 
jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest 
niezwłoczne, nie później niż 3 dni od zdarzenia, powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i 
udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. 



 

 

3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalnośd i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, 
jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu jak najszybszego 
usunięcia przeszkód wykonania. 

 

§ 13 

Powołując się na art. 509 k.c. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osobę trzecią praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 14 

1.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 15 

Spory jakie mogą wyniknąd przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygad 
polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie  rzeczowo 
właściwemu sądowi powszechnemu w Białymstoku. 

 

§ 16 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.  

2. Integralną częśd umowy stanowią jej załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – oferta; 

b) Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy  

c) Załącznik nr 3 – Zakres robót objętych przedmiotem umowy; 

 
 

Zamawiający:                                                                                                           Wykonawca: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Obmiar robót
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Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ

Dział nr 1.1. Sufity

Jednostka: m2 169,9300
Tynki zwykłe III kategorii wykonywane mechanicznie na stropach

1. KNR 2-02  0801-0400

pomieszczenie 1.09 22,01     22,0100
-   //   -          1.11 5,97      5,9700
-   //   -          1.13 10,51     10,5100
-   //   -          2.03 53,08     53,0800
-   //   -          2.04 8,86      8,8600
-   //   -          2.08 14,16     14,1600
-   //   -          2.09 55,34     55,3400

Jednostka: m2 169,9300
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Ceresit CT 17

2. NNR 7  1134-0100

169,93    169,9300

Jednostka: m2 169,9300
Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach

3. KNR 2-02  0815-0600

169,93    169,9300

Jednostka: m2 169,9300
Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

4. KNR 2-02  1505-0300

169,93    169,9300

Dział nr 1.2. Ściany

Jednostka: m2 357,3160
Tynki zwykłe III kategorii wykonywane mechanicznie na ścianach (z ościeżami otworów okiennych i drzwiowych)

5. KNR 2-02  0801-0200

pomieszczenie 1.09 (4,34+5,59+2,10+2,10+0,59+4,10)*2,70     50,8140
-   //   -          1.11 (2,91+2,16)*2*2,70     27,3780
-   //   -          1.13 (4,34+2,47)*2*2,70     36,7740
-   //   -          2.03 (4,52+11,42+1,25)*2*2,50     85,9500
-   //   -          2.04 (3,99+2,74)*2*2,50     33,6500
-   //   -          2.08 (2,73+4,98)*2*2,50     38,5500
-   //   -          2.09 (4,54+12,30)*2*2,50     84,2000

Jednostka: m2 357,3160
Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Ceresit CT 17

6. NNR 7  1134-0200

357,316    357,3160

Jednostka: 1m2 15,2500
Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

7. KNR AT-40  0402-0200

pomieszczenie    1.11 1,00*1,00      1,0000
-  //   -                 2.04 0,90*3*2,00+1,80*1,00      7,2000
-  //     -               2.08 0,90*3*2,00+1,65*1,00      7,0500

- 1 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: 1m 8,0000
Wklejanie w powłokę wodochronną taśm uszczelniających

8. KNR AT-40  0418-0100

-  //   -                 2.04 2,00*2      4,0000
-  //     -               2.08 2,00*2      4,0000

Jednostka: m2 79,2236
Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 20x20cm, układane metodą kombinowaną

9. KNR 0-12  0829-0700 + Zał. szczeg. rozdz. 10

1,11 (2,91+2,16)*2*2,00-0,98*2,06     18,2612
2,04 (2,74+3,99+1,10)*2*2,00+1,20*0,20*2-(1,50*1,20+0,98*2,06)     27,9812
2,08 (4,92+2,73+1,10)*2*2,00-0,98*2,06     32,9812

Jednostka: m2 278,0924
Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach

10. KNR 2-02  0815-0400

357,316-79,2236    278,0924

Jednostka: m2 278,0924
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

11. KNR 2-02  1505-0300

278,0924    278,0924

Dział nr 1.3. Podłogi

Jednostka: m2 169,9300
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej

12. KNR 2-02  0607-0100

pomieszczenie 1.09 22,01     22,0100
-   //   -          1.11 5,97      5,9700
-   //   -          1.13 10,51     10,5100
-   //   -          2.03 53,08     53,0800
-   //   -          2.04 8,86      8,8600
-   //   -          2.08 14,16     14,1600
-   //   -          2.09 55,34     55,3400

Jednostka: m2 169,9300
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

13. KNR 2-02  0609-0300

pomieszczenie 1.09 22,01     22,0100
-   //   -          1.11 5,97      5,9700
-   //   -          1.13 10,51     10,5100
-   //   -          2.03 53,08     53,0800
-   //   -          2.04 8,86      8,8600
-   //   -          2.08 14,16     14,1600
-   //   -          2.09 55,34     55,3400

Jednostka: m 139,5200

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych - paski szerokości 5cm na ścianach
dylatacja posadzki od powierzchni ścian

14. KNR 2-02  0609-0700

pomieszczenie 1.09 (4,34+5,59+2,10+2,10+0,59+4,10)     18,8200
-   //   -          1.11 (2,91+2,16)*2     10,1400
-   //   -          1.13 (4,34+2,47)*2     13,6200
-   //   -          2.03 (4,52+11,42+1,25)*2     34,3800
-   //   -          2.04 (3,99+2,74)*2     13,4600
-   //   -          2.08 (2,73+4,98)*2     15,4200
-   //   -          2.09 (4,54+12,30)*2     33,6800

- 2 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: m2 169,9300
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gładko

15. KNR 2-02  1102-0200

pomieszczenie 1.09 22,01     22,0100
-   //   -          1.11 5,97      5,9700
-   //   -          1.13 10,51     10,5100
-   //   -          2.03 53,08     53,0800
-   //   -          2.04 8,86      8,8600
-   //   -          2.08 14,16     14,1600
-   //   -          2.09 55,34     55,3400

Jednostka: m2 169,9300

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
pogrubienie do 50 mm - krotność pozycji = 3,00
Krotność = 3

16. KNR 2-02  1102-0300

169,93    169,9300

Jednostka: m2 169,9300
Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Ceresit CT 17 - pod ułożenie posadzek z płytek gres i wykładzin

17. NNR 7  1134-0100

169,93    169,9300

Jednostka: m2 28,9900
Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

18. KNR AT-40  0401-0200

pomieszczenie    1.11 5,97      5,9700
-  //   -                 2.04 8,86      8,8600
-  //     -               2.08 14,16     14,1600

Jednostka: 1m 35,9400
Wklejanie w powłokę wodochronną taśm uszczelniających

19. KNR AT-40  0418-0100

pomieszczenie    1.11 (2,16+2,91)*2-1,00      9,1400
-  //   -                 2.04 (2,74+3,95)*2-1,00     12,3800
-  //     -               2.08 (4,98+2,73)*2-1,00     14,4200

Jednostka: m2 28,9900

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie 
metodą kombinowaną

20. KNR 0-12  1118-0700 zał. szczeg. rozdz. 11 p

-   //   -          1.11 5,97      5,9700
-   //   -          2.04 8,86      8,8600
-   //   -          2.08 14,16     14,1600

Jednostka: m2 140,9400
Samopoziomująca masa szpachlowa - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2,0mm

21. KNNR 2  1208-0100

pomieszczenie 1.09 22,01     22,0100
-   //   -          1.13 10,51     10,5100
-   //   -          2.03 53,08     53,0800
-   //   -          2.09 55,34     55,3400

Jednostka: m2 140,9400

Samopoziomująca masa szpachlowa - dopłata za każdy 1,0mm grubości wylewki, nie więcej jak do 10,0mm
do grubości 5 mm krotność pozycji = 3,00
Krotność = 3

22. KNNR 2  1208-0200

140,94    140,9400

- 3 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: m2 150,9900
Posadzki z wykładziny rulonowej PCV

23. KNR 2-02  1112-0100

pomieszczenie 1.09 22,01     22,0100
-   //   -          1.13 10,51     10,5100
-   //   -          2.03 53,08     53,0800
-   //   -          2.09 55,34     55,3400
pomieszczenie 1.09 (4,34+5,59+2,10+2,10+0,59+4,10)*0,10      1,8820
-   //   -          1.13 (4,34+2,47)*2*0,10      1,3620
-   //   -          2.03 (4,52+11,42+1,25)*2*0,10      3,4380
-   //   -          2.09 (4,54+12,30)*2*0,10      3,3680

Dział nr 1.4. Roboty adaptacyjne budowlane - montaż stolarki drzwiowej

Jednostka: m2 4,1600
Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice drewniane

24. KNNR 2  1104-0200

1,00*2,08*2      4,1600

Jednostka: m2 5,4540

Skrzydła drzwiowe płytowe pełne,wewnętrzne fabrycznie wykończone - krzydło wc. z małą szybką (przygotowane do 
montażu samozamykacza, wypełnienie płyta wiórowa, podcięcie wentylacyjne, trzy zawiasy)

25. KNNR 2  1103-0100

-   //   -          1.11 0,90*2,02      1,8180
-   //   -          2.04 0,90*2,02      1,8180
-   //   -          2.08 0,90*2,02      1,8180

Jednostka: m2 14,5440

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne,wewnętrzne fabrycznie 
wykończone
wypełnienie płyta wiórowa otworowa, trzy zawiasy

26. KNNR 2  1103-0100

pomieszczenie 1.09 0,90*2,02      1,8180
-   //   -          1.13 0,90*2,02      1,8180
-   //   -          2.03 0,90*2,02*3      5,4540
-   //   -          2.09 0,90*2,02*3      5,4540

Jednostka: szt 3,0000
Założenie na nowym miejscu klamki z szyldami - klamka bezpieczna do pomieszczenia w.c.

27. KNR 4-01  0920-2000

3      3,0000

Jednostka: szt 8,0000
Założenie na nowym miejscu klamki z szyldami - do drzwi wejściowych pełnych z wkładką patentową

28. KNR 4-01  0920-2000

8      8,0000

Dział nr 2. ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

Dział nr 2.1. Instalacja oświetlenia

Jednostka: m 450,0000

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód płaski o łącznym  przekroju żył do 7,5mm2, 
układany na podłożu innym niż betonowe
przewód 3x1,5 mm2

29. KNNR 5  0204-0500

450    450,0000

- 4 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: szt 9,0000

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej; 
wykonanie ślepych otworów w podłożu -ceglanym

30. KNNR 5  0301-1100

pomieszczenie 1.09 1      1,0000
-   //   -          1.11 1      1,0000
-   //   -          1.13 1      1,0000
-   //   -          2.03 2      2,0000
-   //   -          2.04 1      1,0000
-   //   -          2.08 1      1,0000
-   //   -          2.09 2      2,0000

Jednostka: szt 9,0000
Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze

31. KNNR 5  0302-0100

9      9,0000

Jednostka: kpl 42,0000
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka o żródle światła do 2x40W

32. KNNR 5  0502-0300

pomieszczenie 1.09 4      4,0000
-   //   -          1.11 -
-   //   -          1.13 3      3,0000
-   //   -          2.03 17     17,0000
-   //   -          2.04 -
-   //   -          2.08 -
-   //   -          2.09 18     18,0000

Jednostka: kpl 8,0000
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe). Oprawa świetlówka o żródle światła do 2x20W

33. KNNR 5  0502-0200

pomieszczenie 1.09 -
-   //   -          1.11 1      1,0000
-   //   -          1.13 -
-   //   -          2.03 -
-   //   -          2.04 3      3,0000
-   //   -          2.08 4      4,0000
-   //   -          2.09 -

Dział nr 2.2. Instalacja gniazd

Jednostka: m 310,0000

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód płaski o łącznym  przekroju żył do 7,5mm2, 
układany na podłożu innym niż betonowe
przewód 3x2,5 mm2

34. KNNR 5  0204-0500

310    310,0000

Jednostka: szt 20,0000

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej; 
wykonanie ślepych otworów w podłożu -ceglanym

35. KNNR 5  0301-1100

pomieszczenie 1.09 1      1,0000
-   //   -          1.11 1      1,0000
-   //   -          1.13 4      4,0000
-   //   -          2.03 6      6,0000
-   //   -          2.04 1      1,0000
-   //   -          2.08 1      1,0000
-   //   -          2.09 6      6,0000

- 5 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: szt 20,0000
Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze

36. KNNR 5  0302-0100

20     20,0000

Jednostka: szt 20,0000

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda podtynkowe 2-biegunowe oobciążalności do 
10A/2,5mm2 przekroju przewodu, końcowe

37. KNNR 5  0308-0100

20     20,0000

Dział nr 2.3. Instalacja przyzywowa - domofon

Jednostka: szt 2,0000
Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu). Aparat odbiorczy

38. KNNR 5  0409-0200

2      2,0000

Jednostka: szt 1,0000
Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu). Aparat odbiorczy

39. KNNR 5  0409-0200

1      1,0000

Jednostka: m 65,0000

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku. Przewód płaski o łącznym  przekroju żył do 7,5mm2, 
układany na podłożu innym niż betonowe
przewód 8x0,5 mm2

40. KNNR 5  0204-0500

65     65,0000

Jednostka: 1,0000
Koszt zakupu zestawu domofonowego dla 2 abonentów z mozliwościa rozbudowy do 10 abonentów

41. Kalkulacja własna

Dział nr 2.4. Badania i pomiary instalacji elektrycznej

Jednostka: próba 2,0000
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza

42. KNNR 5  1305-0100

2      2,0000

Jednostka: próba 29,0000
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - następna

43. KNNR 5  1305-0200

29     29,0000

Jednostka: pomiar 6,0000
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

44. KNNR 5 1301-01

6      6,0000

Jednostka: punkt 20,0000
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

45. KNNR-W 9 121-02

20     20,0000

- 6 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: punkt 45,0000
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

46. KNNR-W 9 121-02

45     45,0000

Dział nr 3. ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

Jednostka: kpl 2,0000

Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa 
sztucznego

47. KNNR 4  0230-0201

pomieszczenie 2.04 1      1,0000
-     //     -           2.08 1      1,0000

Jednostka: kpl 2,0000
Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Postument porcelanowy do umywalkę

48. KNNR 4  0230-0500

2      2,0000

Jednostka: kpl 2,0000
Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"

49. KNNR 4  0233-0200

pomieszczenie 2.04 1      1,0000
-     //     -           2.08 1      1,0000

Jednostka: kpl 3,0000

Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym mosiężnym 
Bez Barier

50. KNNR 4  0230-0200

pomieszczenie 1.11 1      1,0000
-     //     -           2.03 1      1,0000
-     //      -          2.08 1      1,0000

Jednostka: szt 3,0000
Osłona syfonu umywalki bez barier

51. KNR 2-02  1218-0300 poz. zast.

3      3,0000

Jednostka: kpl 3,0000
Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" Bez Barier

52. KNNR 4  0233-0300

pomieszczenie 1.11 1      1,0000
-     //     -           2.03 1      1,0000
-     //      -          2.08 1      1,0000

Jednostka: szt 3,0000
Wsporniki ramienne Bez Barier  - poręcz ścienna, łukowa LEHEN CONCEPT 70 cm, uchylna

53. KNR 2-02  1218-0300 poz. zast.

pomieszczenie 1.11 1      1,0000
-     //     -           2.03 1      1,0000
-     //      -          2.08 1      1,0000

Jednostka: szt 1,0000
Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na ścianie

54. KNNR 4  0229-0401

1      1,0000

- 7 -



Opis robót Ilość robót

Jednostka: szt 1,0000

Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego. Syfon zlewozmywakowy podwójny z tworzywa sztucznego średnicy 
50mm

55. KNNR 4  0218-0300

1      1,0000

Jednostka: kpl 2,0000

Montaż kabin natryskowych do kąpieli kabiny czterościenne półokrągłe 1/4 koła, rodzaj szyb - szkło hartowane
Kabina półokrągła FIRST z drzwiami rozsuwanymi, brodzik Pacific 80 cm - prod. koło

56. KNR 0-35  0125-0500

pomieszczenie 2.04 1      1,0000
-     //     -           2.08 1      1,0000

Jednostka: szt 2,0000
Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15mm

57. KNNR 4  0137-0200

2      2,0000

Jednostka: szt 1,0000
Bateria zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15mm

58. KNNR 4  0137-0200

1      1,0000

Jednostka: szt 3,0000
Bateria bez barier prod. KFA specjalna 472-885-00 o średnicy nominalnej 15mm

59. KNNR 4  0137-0400

3      3,0000

Jednostka: szt 2,0000
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm

60. KNNR 4  0137-0800

2      2,0000

- 8 -


